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 ןבילבעג זיא ןַאבָאטוָא ןפיוא רָאּפפױרַא םייב .ןעכני

 -סיוא יד ,סנַאלובמַא רעשירעטילימ רענַאקירעמַא ןַא ןייטש

 רעבירַא המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ דלַאב זיא ןישַאמ עטנידעג

 זיא ןטייז עדייב ןופ .עּפָאריײא ןיא *טניָאשזד , םוצ "השוריב;

 : תויתוא עשילגנע עסיורג טימ טנכיײצַאב ןגָאװ:-לָאטיּפש רעד

 -- "סיווריוס לשעּפס, -- "יטימָאק ןָאשויבירטסיד טניָאשזד ןעקירעמַא;

 ,(ןטלַאהרַאפ טינ --- טסניד עלעיצעּפס) !"?יעליד טנָאד;

 ןופ רעפָאש רעד -- סנַאה :ןרישזַאסַאּפ ריפ ןרָאפ סנַאלבמַא םעד טימ

 ןַאזיטרַאּפ ַא -- ַאקשימ :ןלױּפ ןופ טסינַאיּפ ַא -- יקסװעשזרַא ; דנַאלשטייד

 ,עקירעמַא ןופ רעליּפשיוש ַא -- ךיא ןוא ; דנַאלסור ןופ

 עיצַאמרָאפניא ןָא-טיג ןַאבָאטוָא ןופ דנַאר ןפיוא ןכייצ-געוו רעסיורג ַא

 ,רעטעמָאליק 240 -- טרַאגטוטש-ןעכנימ : שטייד ףיוא ןוא שילגנע ףיוא

 רעטנורַא טשטעווק סנַאה .טמערַאװ ןוא טנייש ןוז יד .גָאט-גנילירפ ַא

 ןוא ךיז טצכערקעצ ,ךיז טעכריּפעצ רָאטָאמ רעד ,לַאדעּפיזַאג םעד סופ ןטימ

 ,סיוארָאפ סיר ַא סנַאלובמַא רעד ךיז טיג עיסימסנַארט רעד ןיא ןרעגַארג ַא טימ

 ףיוא .ןַאבָאטוָא ןפיוא ףױרַא ךיז ןזָאל רימ ןוא ךיז טעמושזעצ רָאטָאמ רעד

 -ַאכעמ ,עכיירגיז יד טגָאיעג טשרע ךיז ןבָאה ײסָאש-סערּפסקע ןקיבלעז םעד

 טכַאמעג בורח *גירק-ץילב; רעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןעײמרַא-יצַאנ עטריזינ

 ןטצעל רעייז טכיוהעגסיוא ןבָאה ,געוו ןקיד'תובחר םעד ףיוא ,ָאד .טלעוו ַא

 יד -- רעריטרַאמ עשידיא-טינ ןוא עשידיא רעטנזיוט רעטרעדנוה יד םעטָא

 .רעדנעל עשיאעּפָאריײא ענעדײשרַאפ ןופ רעטעברַא-ןפַאלקש ענעבירטעגפיונוצ

 רענייב ערעייז ןופ ךרַאמ ןטימ ןוא רעבייל ערעייז ןופ טולב ןוא סייווש טימ

 "יוויצ רעשטייד, רעד ךָאנ טנעמונָאמ ןקיטולב םעד-טָא טיובעגפיוא ייז ןבָאה

 .ןַאבָאטוָא םעד -- טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ םענופ *עיצַאזיל

 ןייא טגָאמרַאפ רע .רעטכַאמרַאפ ַא זיא סנַאלובמַא רעשידָאמטלַא רעד

 ואוו ,ןריט עקיטייז יד ייב ךעלרעטסנעפ ייווצ ןוא טנרָאפ ןופ רעטסנעפ ןסיורג

 ףיוא קוק ַא ּפַאכ ןוא ּפָאק םעד סיוא יירד ךיא .ןָא-ןביוא ןציז ךיא ןוא סנַאה

 םינּפ ןטימ ,קנַאב רעגנַאל ַא ףיוא ,רימ רעטניה עטיווס רעקידנרָאפטימ ןיימ

 זדלַאה םעד טקערטש ַאקשימ .ַאקשימ ןוא יקסוװעשזרַא ןציז ,טנַאװ רעד וצ

 ןעק גנַאל יו ,עמַארָאנַאּפ עקימורַא יד ןקוקנָא ליוו רע ,ּפעק ערעזנוא רעביא
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 טציז ,רעדיוו ,יקסװעשזרַא ? סנַאלובמַא ןופ טנַאװ רעד ףיוא ןקוק ןוא ןציז רע

 לײט-ןשיװַאלק םעד ףיוא טנעלעגנָא טנעה עדייב טימ ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ

 .ץַאקשימ ןוא םיא ןגעקטנַא טשטעװקעגניירַא טייטש סָאװ ָאנַאיּפ רעד ןופ

 ןוא ָאנַאיּפ רעד ייב ןסעזעג טלָאװ יקסװעשזרַא יוװ ,סיוא רימ ךיז טכוד'ס

 ...קידנפָאלש טליּפשעג

 -ץַאיַאּפ ןיימ ,ךיז ןגיוו רעדײלק-רעטַאעט עניימ טימ סענַאדָאמעשט יד

 -עגפיורַא סע ןוא ךעלייל ַא ןיא טלקיוועגנייא טָאה ַאקשימ סָאװ םויטסָאק

 -לַאװ ,ןשטיינקעצ טשינ ,הלילח ,ךיז לָאז סע ידכ ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא טעילַאװ

 ,טַארַאּפַאדָאידַאר רעד .סעטַאמש לקעּפ ַא יװ דרע רעד ףיוא ןיוש ךיז טרעג

 -עלב ַא טימ וצ-ןעגזַארב ןוא רעטנוא ןעגנירּפש סרעכליה ןוא ןענָאפָארקימ

 ,גנַאלק םענעכ

 -זיּפש יד טימ ןענָאטרַאק יד ןוא ןטעקַאּפ יד סָאװ קילג ַא ךָאנ זיא'ס

 יעקא געט 10 ןופ גנולייטוצ עלעיצעּפס יד ןוא ןטערַאגיצ יד .,ןענָאיצַאר

 רעד ןשיוװצ טרעמַאלקעגנייא ןעייטש ,(ןפרַאדַאב טשינ סע לָאז'מ) *סנָאשייר

 -כיוו רעד זיא *הליכא; יד .סנַאלובמַא ןופ ןריט עטשרעטניה יד ןוא ָאנַאיּפ

 ...דנַאלשטייד ןיא "עיצידעּפסקע; רעקיטציא ןיימ ףיוא םעלבָארּפ רעטסקיט

 ןיא רעפיט קניז ןוא קירוצ סיוא ךיז ךיא יירד עיצקעּפסניא רעד ךָאנ

 ךיז לקיוו ךיא .ןסנַאה ןבעל םענרַאפ ךיא סָאװ לוטש םענרעדעל ןטיירב םעד

 ףיוא ןפרָאװעגפױרַא טָאה ַאקשימ סָאװ לטנַאמ ןשירעטילימ ןרעווש םעד ןיא

 : קידנקרעמַאב ,סעצײלּפ עניימ

 ,ןרָאװעג ליק זיא/ס ,ווָאקָאלבַאי ןידָאּפסָאג ,רענלָאק םעד ףיוא טלעטש --

 ,הלילח ,ךָאנ טנעק ריא !טניווװ-גוצ ַא טגָאי טציז ריא ואוו רעטסנעפ םענופ

 עיטיגיווזיא , !*סרעכַאמ-שוילעּפַאק; סיוא ןרעוו רימ ןלעוו ,*ילכ, יד ןליקרַאפ

 ןעגניז טשינ לע ךיא .(קורדסיוא םעד רַאפ לחומ טייז) *עינעשזַאריװ ַאז

 עשז:-טגלָאפ !טשינ יאדוװַא ,סנַאה ,"ןַאטיּפַאק-ספיש; רעזנוא ! ךייא רַאפ

 ,טנוװָא ןיא טלַאק טרעוו'ס ,לגרָאג םעד וצ טקעד ןוא ךימ

 טפַאשדנַאל יד ךיא טכַארטַאב ,ןגעקטנַא טקנוּפ ,ביוש רעסיורג רעד ךרוד

 ךיז טלגנעלש ןַאבָאטוָא רעד .ןגיוא עניימ רַאפ רעדנַאנופ ךיז טלקיוו סָאװ

 "רַאפ ןוא ,גרעבדןּפלַא עקיזיר יד ןשיווצ וליּפַא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ךרוד

 טדיינש דרעוװש עפרַאש ַא יװ ,ןטנַאק ענעדיישרַאפ ןופ דנַאל ס'קלמע טגייווצ

 יד זיב שזַא טכיירגרעד ןוא רעפרעד ,ךעלטעטש ,טעטש ןַאבָאטוָא רעד ךרוד

 ,םורַא רעדנעל עש'הנכש יד ןופ ןצענערג
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 סנַאה רעפַאש ןיימ

 "רַאפ ,עטייוו ןיא ךיז ןעניפעג דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל-*יּפ-יד; עשיידיא יד

 ץוח .ןינע רעטריצילּפמָאק ַא זיא ללכב עיצַאטרָאּפסנַארט .ןטנגעג ענעפרָאװ

 ףרַאד ,ץעגרע ןרָאפ וצ שינעביולרעד עשירעטילימ ַא ןבָאה זומ'מ סָאװ םעד

 טימ קידנענעכער ךיז .ןרָאפ וצ סָאװ טימ ןוא ױזַא יו ןגרָאז ךיוא ךיז ןעמ

 -ָארקימ ,ָאנַאיּפ ַא ,ןשטנעמ יירד ןופ עטיווס ַא ןריפטימ ףרַאד ךיא סָאװ םעד

 -גימ ןיא רָאטקעריד-*טניָאשזד, רעד טָאה ,בָארעדרַאג-רעטַאעט ןיימ ,ןענָאפ

 ןיימ רַאפ עטסמעװקַאב ןוא עטסקיסַאּפ סָאד זַא טמיטשַאב ,רעבייג םעס ,ןעכ

 ,סנַאלובמַא ןַא -- ןייז טעו תוחילש

 רע .טרעּפסקע ןַא יװ סנַאלובמַא ןטימ טרירװענַאמ סנַאה רעפָאש ןיימ

 לעטשנָא םעד רעבָא טכַאמ רע ,18:17 רָאי ַא ןופ ל'רוחב רעדנָאלב ַא זיא

 ןכַאמ וצ ךיז ןבעל ןיא םיא טייג'ס ...רעקיצנַאװצ יד ןיא ןיוש זיא רע זַא

 עדנָאלב ,עטזיורקעג ּפָאק ןייז רעבָא ,רעקיכלימ ַא זיא םינּפ ןייז .רעטלע סָאװ

 זיא רע זַא ןרעווש ןעק'מ .ןח ןשידיא-טינ ,ןקיטרַאנגייא ןַא וצ םיא טיג רָאה

 רעד טימ ןוא לדער סָאד רע טלַאה טנַאה רעטכער רעד טימ ....*רעירַא;ק ןַא

 רע ,ּפיל רעטשרעביוא ןייז ףיוא ןצָארּפש עדנָאלב יד רדסכ רע טּפוצ רעקניל

 ...עלעקצנָאװ ַא ןופ ןמיס ַא ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאװ

 םרָאפינוא ןשירעטילימ רענַאקירעמַא ןייז טימ רעייז טריצלָאטש סנַאה

 רעד .(ןעמרָאפינוא עשירעטילימ ןגָארט *טניָאשזד, ןופ עטלעטשעגנָא עלַא)
 ,רֶע זיא סָאװ ...םַאטשּפָא ןשטייד ןייז טנָאמרעד'ס ,טריקָאש סנַאה ןעמָאנ
 םיא ,םידוהַאי עשטייד ,ןרעטלע ענייז ןבָאה תירב ןייז ףיוא ? קידלוש ,ךעבענ
 ןגיוא יד רעטנוא ? ןעמָאנ ןייז ןטייב טציא רע לָאז ָאט ,סנַאה ןבעגעג ןעמָאנ ַא
 -רעביא טשינ ןעק'מ עכלעוו ןעמענוצ ערעדנַא רעדָא *יקעיא ַאקשימ םיא טפור
 רע ...סור ַא םיא ןיא טעז רע ,ןַאקשימ רַאפ ארומ טָאה סנַאה ...ן'רזח
 ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה ןסור יד סָאװ ןטיבעג יד ןיא ןעזעגנָא גונעג ךיז טָאה
 ,. .דנַאלשטייד

 ,תולדג ַא םינט ןייז ףיוא ּפָא ךיז טלגיּפש לדער םייב טציז סנַאה ןעוו
 ,םענעסקָאװרעד ַא ןופ טעברַא ןַא טױרטרַאפנָא טָאה'מ ןעמעוו דניק ַא ייב יו
 ןַא רע טיג טייצ וצ טייצ ןופ ! תיבה-לעב רע זיא -- לדער םייב רע טציז
 ףיוא זָאלב ךיא ,ַאקשימ : טגָאזעג טלָאװ רע יװ ,ןרָאה ןטימ עבורט ערטסקע

 ַא יװ רעמ טשינ טסיב וד ןוא !סנַאה ,ךיא ?לדער םייב טציז רעוװ ! ריד
 ץ'סנַאה ייב סיפ עדייב ןוא ...סיפ עניימ ייב ביוטש ; ךישזַאסַאּפ רעקיטשינ
 טלָאװ ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא ."סיפ-בָאלק; -- ןריובעג ןופ טלּפירקרַאפ ןענייז
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 -- עכָאטַאמוס-טלעוו רעד ןיא רעבָא ,ןפלָאהעג עיצַארעּפָא ןַא רשפא םיא

 עשידיא עטלּפירקרַאפ קינײװ 1 ןָא רע טייג ןעמעוו ? רע טריסערעטניא ןעמעוו

 ? ןברוח ןסיורג ןכָאנ ןבילבעג ןבעל ןענייז ךעלרעדניק

 רעיז ןָא םיא טמוק סופ-וצ ןייג .ךיש עטסַאּפעגוצ ןגָארט זומ סנַאה

 ןוא םרָאפ רע .סנַאלבמַא ןיא םעװקַאב ױזַא ךיז רע טליפ רַאפרעד ,רעווש

 ןעמעוו .טלּפירקרַאפ ןענייז סיפ ענייז זַא ןקיטכעדרַאפ טשינ וליפַא ןעק רענייק

 ןטלַאה ךיש ענייז . . .? "סיפ-בָאלק , טימ רעּפָאש ַא ?וליפַא ןלַאפנייא סע ןעק

 סנַאה זַא טקרעמַאב ןיוש טָאה ַאקשימ וליפַא .סבעװניּפש ףיוא יװ ןיוש ךיז

 :ןרעה טשינ לָאז

 -רעגַאל ַא) "ןריזינַאגרָא ףרַאד'מ ,ווָאקָאלבַאי ןידָאּפסָאג ,טסייוו ריא ---

 ןלעוו גָאט םענייש ַא ןיא לייוו .,.. ךיש ראּפ ַא ןַאטיּפַאק רעזנוא רַאפ (קורדסיוא

 -ַאריװ ַאז עיטינעווזיא; !ַאכ ,ַאכ !ןַאטיּפַאק ןסעװרָאב ַא טימ ןביילב רימ

 טריצירבַאפ ןרעװ ןגָארט זומ סנַאה סָאװ ךיש עלעיצעּפס יד ..."עינעשז

 וצ ןעמוקסיוא זנוא ןעק'ס ןעוו טסייוו רעװ .ענָאז רעשילגנע רעד ןיא רָאנ

 .*+"ןריזינַאגרָאק סעּפע ףרַאד'מ .ןטרָאד ןייז

 .סעומש ַא םיא טימ ךיא ריפרַאפ -- ? סנַאה ,ןצעמע טסָאה וד --

 יץרוק רע טרעפטנע -- ..,וַאכַאד ---

 : ךיז וצ יװ רע טלמרומ ןגייוושליטש ַא ךָאנ

 ןיימ ...טַאקָאװדַא ןַא רעטָאפ ןיימ . ..ןדוי עשטיוד ןרעטלע עניימ ---

 גיִצּפייל ןיא ןיב ךיא ...ןעמונרַאפ עטשרע יד ןופ .+.ןיטצרַא-ןָאצ רעטומ

 ןטלַאהַאבסױא ךימ טָאה יז ...ךימ טָאה סָאװ ןיטנַאנרעװָאג יד ...ןריובעג

 .י* ריא וצ טכַארבעג ךימ טָאה רעטומ ןיימ ... רעװָאנַאה ןבעל ... ףרָאד ַא ןיא

 ריטסַאנָאמ ַא ןיא ...לרעטסעווש ןיילק ַא טַאהעג ךיוא בָאה'כ ..,רעדייא

 .ייזיא יז ואוו טשינ סייווכ ...ןעוועג

 "ובמַא רעד ,לַאדעּפיזַאג ןפיוא שטעווק ןקרַאטש ַא טימ טקידנערַאפ סנַאה

 ףױא ףױרַא רעיש ךיז טשטילג ָאנַאיּפ יד ,סיוארָאפ סיר ַא ךיז טיג סנַאל

 :קידנעיירש ,עציײלּפ רעד טימ רעטנוא יז טרַאּפש ַאקשימ .ןיקסװעשזרַא

 םעד ןשטעװקעצ טסליװ !קישָאל םעד ןײא-טלַאה ,ןַאטיּפַאק ,יעה --

 ? רָאסעּפָארּפ

 ףיוא רעטסנעפ סָאד ןפע ךיא .סנַאלבמַא ןיא ענשוד רעייז ןרָאװעג זיא'ס

 יז .ןַאקשימ ןוא ןיקסװעשזרַא ןכיירגרעד ךיוא טפול לסיבַא לָאז ,טייז ןיימ

 רימ ןגָאי קידנלייא ךיז .ָאנַאיּפ רעד ןבעל עטשטעווקעגנייא ,ךעבענ .ןציז

 ןילָאזַאג) ןליוק ףיוא רעדָא ץלָאה ףיוא ןבירטעג "ןגַאװ-סקלָאפ, ַא רעבירַא

 :טעבורט סנַאה ,טעלקיצָאטָאמ ַא ,(עטלייוורעדסיוא יד רָאנ ןגירק



 5 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 !ייברַאפ ןרָאפ רימ ! סטכער ךיז טלַאה --

 ,ןטניה ןופ טע-טע רעביא ייז ןזָאל רימ ןוא םושז רעלענש ַא

 ןָא ךיז ןגָאלש ןטקעזניא עקידנעילפ ערעדנַא ןוא ןגילפ ,ךעלעגייפ-רעמוז
 -ולב רעטסנעפ ןפיוא קידנזָאלרעביא ,ביוש רעסיורג רעד ןָא טײקיטסַאה טימ
 ...ןקעלפ עקיט

 עכעלקערש יד ןופ םינמיס עניילק ךיז ףיוא טגָארט ןַאבָאטוָא רעד
 טעװענַאשעג ןענַאלּפָארע עטריאילַא יד ןבָאה סיוא טקוק'ס יװ .ןרָאי-המחלמ
 עפיט יד רעביא ןקירב-ןָאטעב יד .געוו-סערּפסקע ןכעלטנייוועגרעסיוא םעד
 רעקרַאפ םעד ןעוועריקרַאפ ןרוטעד עטּפָא .טרעטעמשעצ ןצנַאגניא ןענייז ןלָאט
 ,ףױרַא-גרַאב ןגעוו עשילַאקיזיר עקידמַאז ףיוא ,ּפָארַא-גרַאב ןקידתונכס ךרוד
 ...המשנ רעד טימ ןעמ טעכָאפ ,ןַאבָאטוא ןפיוא קירוצ טכיירגרעד'מ זיב ןוא
 סנַאלובמַא ןטימ רעביא ךיז ןרעק רימ ןוא טָא-טָא .ןרוטעד יד ייב טציווש סנַאה
 טנעה עקידרעטיצ טימ .ךלַאק יוװ סייוו זיא יקסװעשזרַא ...םוהת ןפיט ןיא
 סָאד ...ץרַאה סָאד טרעטיצ רימ ...טגייווש ןוא ןגיוא יד רע טלעטשרַאפ
 רע .ּפָא טשינ ךיז טקערש רעבָא ַאקשימ ...ךיא טכַארט -- ףוס רעד זיא
 : שזַא ךיז טעװעקַאמסָאּפ ןוא ףױרַא ,ּפָארַא ּפָאק םעד טסייר

 "יווזיא, ...ס'יקעי םעד טעילַאמכעצ טסייה סָאד-טָא !11 יוא 1 יוא --
 ןעכנימ ! *ךָאמ טימ עטָאלב, ץלַא ךָאנ זיא סָאד רעבָא ,"עינעשזַאריװ ַאז עיטינ
 טעװ ריא ?ןכַאמ וצ עיפַארגָאטָאפ ַא רָאנ ָאידַא ? ןעזעג ןיוש ךָאד ריא טָאה
 זיא -- !!!יוא ! יוא ,לעסַאק ,גרעבנערינ ,טרופקנַארפ ,טרַאגטוטש ןקוקנָא
 -ךבכמ סרעלדָא עקידנעילפ רענַאקירעמַא ערעייא ןבָאה -- היחמ ַאקשימ ךיז
 "דיינק עקידחסּפ, עסיורג טימ סעקושטייד עשירעדרעמ ,ענדוקסַאּפ יד ןעוועג
 ריא טעוװ ןטרָאד !!!ןילרעב ! גונעג טשינ ! טשינרָאג ץלַא ךָאנ זיא'ס ,"ךעל
 םעד ןטרָאד ןבָאה ,יוא ....ןכַאמ וצ הכרב ַא רָאנ --- ?עניטרַאק, ַא ןעז טשרע
 יו ,ןקוק וצ תחנ ַא ! רעייא עשיסור טגײלעגנָא "זנעג עטיור סלסָאיא רעטעפ
 ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו ? וָאקָאלבַאי ןידָאּפסָאג ,טרעה ריא ! דיא ַא ןיב ךיא
 ...עבלע ךייט םוצ *עטיור, יד טימ

 ס'ַאקשימ רעביא סנַאה טגָאלש -- סקניל רעטעמָאליק 18 ! םלוא --
 ? סָאװ ...ןַאבָאטוָא ןטימ לענש טייג'ס -- עבלע רעד ייב השעמ

 --- ןײרַא לַאג רעד ןיא ַאקשימ םיא טדער -- ? ןצנַאגניא סָאד ? םלוא --
 יו ךיז ןּפעלש רימ .ןילרעב ןיא ןיוש ןענייז רימ זַא טניימעג בָאה ךיא יבַא
 טפרַאדַאב ןיוש רימ ןטלָאװ (סופ-וצ) *םָאקשעּפ, ןעייג רימ ןעוו ,היוול ַא ךָאנ
 ...ןטרָאד ןייז
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 טסינַאיפ ןיימ

 ּפָאק םעד ,ליומ ןפָא ןַא טימ רעטנוא טעּפָארכ ןוא טפָאלש יקסװעשזרַא

 ,לסקַא ס'ַאקשימ ףיוא טרַאּפשעגנָא

 "ןייוו ןיא ןטַאט ןייז ייב יוו טגיילעצ סָאד ךיז טָאה רע יוװ רָאנ טעז --

 ןיב סָאװ ! ףיוא טייטש ! רָאסעּפָארּפ ,יעה -- ַאקשימ םיא טעקרָאט -- ןטרָאג

 ?ץַארטַאמ ַא ,ךיא

 ענעקָארשרעד טימ םורַא ךיז טקוק רע ,ףױאיּפַאכ ַא ךיז טיג יקסװעשזרַא

 "וצ .זיא רע טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא טסואוועג טשינ טלָאװ רע יוװ ,ןגיוא

 ןָא רע טרַאּפש (טקידלשטנַא) *םַאשַארּפעשּפ; ןליטש ַא ץַאקשימ קידנפרַאװ

 . ..ןייא רעדיוװ טלמירד ןוא ָאנַאיּפ רעד ףיוא ּפָאק ןייז

 "נָאקדָאנַאיּפ רעטסואװַאב ַא ןעועג המחלמ רעד רַאפ ןיא יקסוװעשזרַא

 "זַאשזד ןייז טימ ןעוועג םש-הנוק ךיוא ךיז טָאה רע .עשרַאװ ןיא טסיטרעצ

 גנוי זיא יקסוװעשזרַא ,(ןליוּפ ןיא ליטס םעד ןופ רעטשרע רעד) רעטסעקרָא

 טימ תורצ עסיורג טָאה רע ...ןקז ַא רע זיא ןעזסיוא ןיא רעבָא ,ןרָאי ןיא

 רע טָאה *טעצַאק, ןיא .ןרָאװעג טפייטשרַאפ ןענייז רעגניפ ןענייז ,טנעה יד

 ַא טָאה ןוא טַאריײהרַאפ זיא יקסוװעשזרַא ,..טליּפשעג טשינ ָאנַאיּפ ןייק

 ץלעק ןיא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ דלַאב .ןעכנימ ןיא דניק לציּפ ַא טימ יורפ

 -ןײרַא טָאה *טניָאשזד; רעד ,דנַאלשטייד ןייק ןלױוּפ ןופ ןפָאלטנַא ייז ןענייז

 ,ץענערג רעשיכיירטסע רעד ןבעל םוירָאטַאנַאס ַא ןיא ןיקסוװעשזרַא ןבעגעג

 טמוק ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןליּפש סָאד ,ךיז-וצ לסיבַא ןעמוקעג רע זיא ןטרָאד

 ,רעטנוא טשינ ךיז טיג רע רעבָא םירוסי טָאה רע ,רעווש ןָא םיא

 לָאז רע ,ןיקסװעשזרַא ןדערוצנייא גנירג ןעמוקעגנָא טשינ רימ זיא'ס

 ןופ ןרעגַאל יּפ-יד יד רעביא רוט-טרעצנָאק ןיימ ףיוא רימ טימ ןרָאפטימ

 : דנַאלשטייד

 טריבורּפ רע טָאה -- ןליּפש טינ ךָאד ןעק ךיא ,וָאקָאלבַאי עינַאּפ ---

 "רַאפ יו ןענייז רעגניפ עניימ -- ַאמשזַאגנַא םעד ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז

 ענייז זַא ןגייצרעביא וצ ידכ ןוא ...ןליּפש טשינ רעמ ןעק ךיא ,ןריורפ

 ָאנַאיּפ רעד ייב טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ,טשינ עקַאט םיא ןעניד רעגניפ

 (רעמיצ-סע) *לָאה-סעמ-טניָאשזד, ןקיטרָאד םעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 ןיב'כ ,*ָאטרעשטנָאק-עשרַאוש רעד ןופ ביױהנָא םעד ןָאטעג ליּפש ַא טָאה ןוא

 -ַאב ךס ַא ןופ טרעהעג טשינ ךיא בָאה ןליּפש ױזַא .רעטפַאגרַאפ ַא ןבילבעג

 -לכ טגָאזעגוצ ןיקסװעשזרַא בָאה'כ .טנעה עטנוזעג טימ ןטסינַאיּפ עטסואוו

 יז טעװ סָאד -- דניק ןטימ יורפ ןייז רַאפ זייּפש ךעלקעּפ ערטסקע : ןקילגה

 טרעדנוה 12 עלעיציפָא יד ץוח ;ןיירַא בוטש ןיא ןלעטשוצ *טניָאשזד; רעד
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 רעד ןופ ?ס'יּפ-ידא סלַא טקיטכערַאב ןענייז ייז עכלעוו וצ גָאט ַא *סירָאלַאק;

 רעכעלטַאנָאמ ַא טימ טרעכיזרַאפ ךיוא םיא טָאה "טניָאשזד; רעד ."ַארנוא;

 ןיא סעּפע ןּפוטשוצרעטנוא טגָאזעגוצ םיא בָאה ךיא ,ןקרַאמ עשטייד ןיא עשזַאג

 ןרָאפעגטימ זיא ןוא ןדעררעביא טזָאלעג ךיז רע טָאה . ..ןרַאלָאד רענַאקירעמַא

 ,טסילָאס ןוא רעטײלגַאבדָאנַאיּפ ןיימ סלַא

 רע ליװ םרָאפינוא ןייק .ןקוקוצנָא קערש ַא זיא "ךוליה; סיקסוװעשזרַא

 ןזיוה רָאּפ טלַא ןַא טימ ,לקער םענעכָארקעגּפָא ןַא טגָארט רע ,ךָאטנָא טשינ

 סָאה "טניָאשזד; רעד .עטיירדעגסיוא ןענייז ךיש יד ,רילָאק רעדנַא ןַא ןופ

 ערעזנוא תעב ןגָארט וצ ףיוא ךיש רָאּפ ַא ןוא גוצנָא ןַא טימ טגרָאזרַאפ םיא

 .ןדיילקסיוא ןיוש םיא ךיא לעװ ,זירַאּפ ןופ ןכַאז עניימ ףיוא טרַאװ'כ ,ןטירטפיוא

 ...ןלוּפ ןיא ןטייצ עקילָאמַא יד ןופ טמולח ןוא רדסכ טלמירד יקסוװעשזרַא

 .י ןעכנימ ןיא עלעדנוז ןוא יורפ ןייז ןופ . . .החּפשמ רענעמוקעגמוא ןייז ןופ

 :שילױּפ ףיוא רימ וצ גָאז ַא רע טיג לָאמַאטימ

 ךיא !עשרַאװ ןייק ,ןלױּפ ןייק ןרָאפקירוצ לעוו'כ ,ווָאקָאלבַאי עינַאּפ ---

 .יי רצוא ןַא ןבָארגַאב ןליוּפ ןיא בָאה ךיא ,ןרָאפקירוצ זומ

 רימ טימ ךיז טעוװ רע זַא ליפעג ַא בָאה'כ ,קיטכעדרַאפ ןָא םיא קוק ךיא

 רע זַא ...ןלױּפ ןייק ןרָאפקירוצ רע טעװ ףוס-לכ-ףוס ,ןטלַאה טשינ גנַאל

 .ךייש טשינ ךָאד זיא --- רצוא ןַא ןבָארגַאב ןטרָאד טָאה

 עטנּפָאװַאב געוו םעד ןריקָאלברַאפ ןַאבָאטוָא ןפיוא ןטקנוּפ עסיוועג ייב

 ןטנעמוקָאד ןרינעמַאזקע ייז ,(יצילָאּפ עשירעטילימ) *סייּפ-םע; רענַאקירעמַא

 ןוא קיטכיצ סיוא ןקוק *סעיָאבק רענַאקירעמַא עגנוי יד .ןענייש-עזייר ןוא

 ןפרַאש עלעיצעּפס ייז ןגָארט רעזדלעה יד ףיוא ,ןעמרָאפינוא ערעייז ןיא טענ

 ערעייז ףיוא סטעמלעה יד .,ןטַאװַארק-ײמרַא יד טָאטשנָא ,רילָאק-שזדנַארָא ןופ

 זנוא וצ גנומענַאב רעייז .רילָאק-שזדנַארָא ףיוא טברַאפעג ךיוא ןענייז ּפעק

 : עכעלטניירפ ַא זיא

 ךיז טסיוורעד רע ןעוו ,סיוא רענייא טיירש -- !11 קרָאידוינ !יעה --

 ,רענַאקירעמַא ןַא ןיב ךיא זַא

 טלייצרעד -- סקנָארב יד ןיא (הלכ ַא) "דנערפ-לריוגא ַא בָאה ךיא --

 .ָאטָאפ ריא ךיילג רימ טזייװַאב ןוא רעטייווצ ַא רימ

 וצ ךיז ןבעל ןיא םענייא טייג --- ? ?סרעשזדַאד , יד סיוא ןעעז יו ---

 ,רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא זַא ,ןריּפַאּפ עניימ ןופ סיוא ןעניפעג ייז ןעוו ... .ןסיוורעד

 :גנורעטסייגַאב טימ רענייא טיירש

 "קרָאי-וינ םָארפ וָאש ַא? ! (רָאיטקַא ןַא) "רעטקע ןַאק !סעיָאב ,יעה ---

 ! (קרָאי-וינ ןופ עּפורט ַא)
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 עטלַא ןיימ) "םוָאה יקָאטנעק דלָא יַאמ; גניז !זנוא רַאפ סעּפע גניז --
 ,ןטַאדלָאס יד ןופ רענייא ךיז טעב -- (יקָאטנעק םייה

 םעד ןיא עקינייא ןרעטשינ -- ?ךעלדיימ-סורָאק יד ןענייז ואוו --
 ,סנַאלובמַא

 ַא טימ ןלעטשגדירפוצ טשינ ייז ןעק ךיא סָאװ דָאש ַא עקַאט רימ זיא'ס
 .י . ןַאבָאטוָא ןפיוא ייז רַאפ ןצנַאט ןלָאז סָאװ ךעלדיימ-סורָאק ןצוט

 -ַאגיצ רענַאקירעמַא טימ דבכמ זנוא ןענייז ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא יד
 וצ ךיז ןרעה ייז .עקירעמַא ןגעוו ןוא דנַאלשטייד ןגעוו ןסעומש רימ .ןטער
 ןייז טלָאװעג רעסעב ןטלָאװ ייז זַא ליפ ךיא .ןגיוא יד ןיא טפַאשקנעב ַא טימ
 טולַאס ןשירעטילימ ַא טימ .עביל ןוא ענעגייא ערעייז ןשיווצ ,םייה רעד ןיא
 ןיירא געוו ןיא רעדיוװ ךיז ןזָאל רימ ןוא עזייר עכעלקילג ַא זנוא ייז ןשטניוו
 ,טרַאגטוטש ןייק

 ַאקשימ

 ךיז טרעּפכורפ ןוא טילב ץלַא .ןָא טייג ןַאבָאטוָא םעד םורַא ןבעל סָאד
 ,טריסַאּפ טשינ סעשילרעטסיוא ןייק לָאמנייק ָאד טלָאוװ'ס יו ,דָאנעג סטָאג טימ
 ןעקסַאילב סעקזייה-רעמרַאפ עטצנַאלפרַאפ-ןעמולב טימ עטכלַאקעג-סייוו יד
 טלגנעלש סָאװ ךיור רעטכידעג רעד .טייקרעביוז רענעבירטעגרעביא םימ
 סרעמרַאפ עשטייד יד זַא ןמיס רעטוג ַא זיא סנעמיוק עכיוה יד ןופ סױרַא ךיז
 ,טרעקַאעג קיד'תומימת ןבָאה ייז ..."סירָאלַאקא ןיא ענדעשז טשינ ןענייז
 ןדַאלקס עכייר סרעטעפ רענַאקירעמַא םעד ןופ העירז יד טצונעג ,טייזרַאפ
 רענעטלָאשרַאפ רעייז ןופ טכורפ יד גנַאזעג טימ ןדיינש ייז ןלעו ךָאנרעד ןוא
 םיפוג יד טימ טקיטסימַאב ןוא טולב שידיא טימ טרעסַאװַאב זיא סָאװ ,דרע
 ...םישודק ןענָאילימ יד ןופ

 ,עווַאק ,דַאלָאקָאש ,ןטערַאגיצ רענַאקירעמַא רַאפ ,ווָאקָאלבַאי ןידָאּפסָאג ---
 רָאנ טגירק ןעמ עכלעוו ןעלקיטרַא ערעדנַא ןוא ןקָאז"ןָאליײנ ,ץלַאז ,רעקוצ
 ,רעטוּפ ,טיורב סרעמרַאפ עשטייד יד ייב ןגירק ןעמ ןעק ,קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא
 ןטיה רָאנ ךיז ףרַאדימ ...ךעלרעטכעט ערעייז וליפַא ,טשרואוו ,רעייא ,זעק
 רימ טרעלק --- ןיירַא טנעה יד ןיא ?ס'יּפ-םע; יד וצ ןלַאפנײרַא טשינ ןוא

 ,"אידג-דח. ןיא ןײרַא ןעמ טצעז םעד רַאפ --- ַאקשימ ףיוא

 לעוו'כ -- ַאקשימ רָאפ טגָאלש -- ערעשטעוו ןסע וצ עקַאט טייצ ןיוש --
 ,ןײרַא ליומ ןיא סעּפע ןעמענ רימָאל ןוא *סירָאלַאק, יד ןעגנַאלרעד

 ,סנַאה טגערפ --- ?ץעגרע ןלעטשּפָא ךיז ךיא לָאז --
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 !ןַאטיּפַאק ,רעטייוו רָאפ --- םיכסמ טשינ ַאקשימ זיא --- ? סָאװ וצ --

 ןעלסײרטנײרַא סע ךיז טעװ ,קידנרָאפ "טוָארב-טנװַאק םעד ןבייר ןלעװ רימ

 .ןגָאמ ןיא רעלענש

 ןיוש זיא סָאװ טיורב ַא ןָאטרַאק ןסיורג ַא ןופ סױרַא טּפעלש ַאקשימ

 ןוא זעק ןשירַאצייװש טימ לטכַאש ַא ,סנידרַאס עקשוּפ ַא ,ןייטש ַא יוװ טרַאה

 ךיא .?סירָאלַאקא עיצרָאּפ עכעלצעזעג יד ןלייטנייא לָאז ךיא ,רימ סע טּפוטש

 .עיצרָאּפ עכיילג ַא ןדעי סיוא לייט

 .לדער סָאד רע טלַאה רעטייווצ רעד טימ ןוא טנַאה ןייא טימ טסע סנַאה

 ויא רע זַא ַאקשימ טסילשַאב קידנעשטרוב .טיטעּפַא טימ טייק יקסװעשזרַא

 ,טַאז ןיוש

 ךיא רסומ -- !ןסע סָאד טשינ ריד טלעפעג'ס ,ַאקשימ ,עשז"סָאװ --

 + ךעלעבייט ענעטָארבעג טימ טעמרָאקעג ךיד ןעמ טָאה רעגַאל ןיא -- םיא

 יייןגעווטסעדנופ ,סרעסעב סעּפע וצ טניואוועג רעכיז ןיב ךיא ,ךימ םענ

 רעװ ָאטשינ -- רעטכעלעג ןופ ַאקשימ ךיז טייגרַאפ --- ַאכזַאכדַאכ --

 ,ווָאקָאלבַאי ןידָאּפסָאג .(טרָאװ-ןרע ןיימ) ?ָאװָאלס עיָאנטסעשטג ,ןכַאל לָאז'ס

 ןענייז רימ ןעוו ,המחלמ ןופ ןרָאי יד ךרוד ? רימ וצ ןכיילג ךיז ריא טנעק יו

 -עמַא רעייא ןיא ןסערפעגנָא קינייװ ךיז ריא טָאה ,רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא

 ךיז בָאה ךיא .ןעיי'ריזח יד וצ טיטעּפַא ןוא חוכ טציא ריא טָאה ,ונ ? עקיר

 רימ טכירק'ס זַא ,עװטסדוקסַאּפ ליפוזַא טימ ןבעל ןיימ ןיא ןסעגעגגנָא ןיוש

 ?ןסעגעג טשינ ןיוש ךיא בָאה סָאװ .זדלַאה ןופ ןיוש

 ךיא ...ןרעקרעביא ךיז ןעק לַאג יד זַא "וינעמ, ַא סיוא טנכער ַאקשימ

 ...?טכערעג רע זיא רשפא ,גייווש

 ןדעי לייט ןוא *דַאלָאקָאש ישריוה, לטערב ַא ךיא ךערבעצ ,ןסעגעגּפָא

 רימ טקנַאדַאב רע .עיצרָאּפ עטלּפָאד ַא וצ ךיא ףרַאװ ןיַאקשימ .טָאּפמָאק

 ,שילגנע ףיוא "ויקנעהט, ַא טימ

 ןבעג"גנוטכַא ךיוא ףרַאד רע ,ןכַאז עניימ רעביא הנוממ רעד זיא ַאקשימ

 רע טלָאװ עקירעמַא ןיא ךַאפ-רעטַאעט ןיא .ללכב טײקכעלמעװקַאב ןיימ ףיוא

 .(רעבָארעדרַאג ַא -- עּפָארײא ןיא) *רעסערד; ַא ןסייהעג

 "גייא ,סקואוו םעניילק ןייז טול .רעטלע סיַאקשימ ןייגרעד טשינ ןעק ךיא

 רָאי ַא ןופ לגניא ַא יװ סיוא רע טעז ,ןעזסיוא ןשילָאגנָאמ ןוא טײקטרַאדעג

 רעד ןיא ,ָאטעג ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז ןלייצרעד וצ ןָא רע טביוה ,176

 זיא "ע'סוכא ַא ןכַאמ וצ ףיוא .רױּפַאק רָאה יד ךיז ןלעטש ,עקנַאזיטרַאּפ

 "רַאפ טשינ ,?ןָאגָאמַאס, לשעלפ ץנַאג ַא ןּפוזסיוא ןעק רע !םעדיימ ַא ַאקשימ

 -עלרעביא ענייז טימ טשרע ךיז רע טזָאלעצ טלָאמעד ,וליפַא ךיז קידנעמירק
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 עכלעוו ןופ ,ךעלדיל עקסטַאדלָאס ,עשיסור ןופ רַאוטרעּפער ןייז טימ ןוא ןעגנוב

 ...ןרעוו טיור ןעק קַאזָאק ַא

 ךיוא טעברַא רע .ןעכנימ ןיא רעדורב ןרעטלע ןייז ןענופעג טָאה ַאקשימ

 םיא סָאד טָאה --- ן'ַאקשימ ןופ ךוּפיה רעד -- רעדורב ןייז ,?טניָאשזד; ןרַאפ

 ,רעפלעהסיורַא ןיימ רַאפ טרידנעמָאקער

 ןטעבעג ךימ רע טָאה --- ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,סיוא םיא טלשטנעמ ---

 טָאה רע ,ַאקשימ ,לטַאי רעגנוי ַא --- .רוט ןיימ ףיוא ןרָאפסױרַא רעזנוא רַאפ

 עדייב ...ןטַאט םעד טָאה'מ יו ןעזעג טָאה רע ...טעוװעידיבעגנָא גונעג ךיז

 ןייק ןרָאפ ןכיגניא ןלעו רימ ...עעקנַאזיטרַאּפ ןיא ...ןעוועג דלַאװ ןיא

 ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,םיא ףיוא גנוטכַא טיג ...(לַאגעלמוא) 'ב הילע ...ץרא

 ,טרעהעג ךיא בָאה ,ןוז ַא ךיוא ךָאד טָאה ריא ...ןעקנירט טשינ םיא טזָאל

 -גייא יד ןענייז רימ .עטַאט ַא יו רעדורב ןיימ וצ ריא טייז . ..עקירעמַא ןיא

 -נירט טשינ םיא טזָאל ...החּפשמ רעצנַאג רעזנוא ןופ ענעבילבעגנבעל עקיצ

 ךיז ןיילַא ךיא טלָאװ גנומיטש ןיימ ןיא ?ןעקנירט םיא ןזָאל טשינ ...ןעק

 ? סָאװ ןבָאה רעבָא ךָאד ןעמ ףרַאד ...ןעקנורטעגנָא טוג

 רימ .טערַאגיצ ןצנַאג ַא ןדעי ביג ןוא ןטערַאגיצ לקעּפ ַא סױרַא םענ ךיא

 ףרַאד ,טלעג יו רעסעב ךָאנ ,רצוא ןַא ןענייז ןטערַאגיצ) עבלַאה זיולב ןרעכיור

 עקסָאריּפַאּפ יד טרעכיוררַאפ רע ,היחמ ךיז זיא ַאקשימ ,(קידװערַאּפש ןייז ןעמ

 גונעת רַאפ .רעכעלזָאנ יד ךרוד סױרַא רע טזָאל ךיור םעד .,ףיט טיצרַאפ ןוא

 "גוט) *שטָאנ ַאיַאנמָאיט/ : דיל-ןענַאזיטרַאּפ ןשיסור ַא טימ דבכמ זנוא רע זיא

 ןָא-טביוה רע ןוא ךיז טמירק סנַאה .ןרעיוא יד ןיא טצלירג סע .(טכַאנ עלעק

 -גרעכיור טכַאל יקסוװעשזרַא .,גנַאזעג ס'ַאקשימ ןביוטרַאפ וצ ידכ ,ןעבורט

 רעבירַא טייג ַאקשימ .ךיז טענילכרַאפ ןוא לטערַאגיצ םעד טיצרַאפ רע ,קיד

 : עװַאטקָא רערעכעה ַא ףיוא ןעגניז ןייז טימ

 ...(רעטש יד רָאנ) *ידזָאיוװז ָאקלָאט, ,*שטָאנ ַאיַאנמָאיט, --

 ׁשזַארימ רעד

 -ַאב הנבל עסַאלב ַא ,טנָאזירָאה םעד טלקנוט ןוא ךיז טערַאמכ למיה רעד

 סָאד .סנקלָאװ עקידנבעווש עסיורג ןיא דלַאב טדניװשרַאפ ןוא ךיז טזייוו

 סנַאה ,ןגיוא יד ןדנעלב רענעגעװ-טסַאל עקידנעמוק-ןגעקטנַא יד ןופ טכיל

 יד ,געװ םעד ןטכניײלַאב וצ סנַאלובמַא ןפיוא ןרָאטקעשזָארּפ יד ןָא-טדניצ

 ַאקשימ .ענשוד םיא זיא'ס ,רעווש טמעטָא יקסװעשזרַא .קידנקיטש זיא טפול

 -ָאברַאפ טימ ךיז טגָאי רע ,דימ רעייז זיא סנַאה .ןרעה ךיז טזָאל ןוא טעּפָארכ
 .ןרעקרעביא ךיז ןענעק רימ ,שילַאקיזיר רעייז זיא'ס ,טייקלענש רענעט
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 ןגיוא עניימ ,ריט ןופ רעטסנעפ ןקיטייז ןפיוא ּפָאק ןיימ ןָא-רַאּפש ךיא

 יירד ףיוא ןַאבָאטוָא םעד ןלייטעצ סָאװ ,ןסַאּפ עטברַאפעג-לעג יד ךָאנ ןגלָאפ

 עקידנדנעלב סיוארָאפ ןפרַאװ ןרָאטקעשזָארּפ עסיורג יד ,ןכַאילש ערעדנוזַאב

 ןקידנעמוקנָא םעד ןופ שינרעטסניפ-קָאטש יד ןטכיײלַאב ייז ,ןלַארטש-טכיל

 טכַארט ךיא ...קרָאי-וינ ,עקירעמַא ןייק ךיז ןגָארט ןעקנַאדעג עניימ .,טנוװָא

 ףײטשַאב לטעטש ןייז ,ה"ב ,ןיוש ןעק רע .(עלעקנַאו קעשזד ןוז ןיימ ןופ

 (עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ) "קיזוימ וװָא לוקס דרַאילושזדא יד טרידוטשסיוא

 ןיא רעטסעקרָא ןשינַאפמיס םעד ןופ טסילעשט רעטשרע רעד ןיוש רע זיא

 רָאפּפָא ןיימ רַאפ ,טנעגיריד סלַא גרעבנייטס םַאיליװ טימ ,קרָאי-וינ ,ָאלאפָאב

 "נָא ,ןוז ןיימ טימ ןענעגעזעג ךיז ָאלאּפָאב ןייק ןרָאפעג ךיא ןיב ,עּפָארייא ןייק

 -טשרע םעד ןיא טרעצנָאק ַא וצ ןעמונעגטימ יקעשזד ךימ טָאה ,ןיהַא קידנעמוק

 ,ץפח ַאשַאי טסיטרַא-טסַאג םעד טימ ,"לָאה-קיזוימ סדנעהניילק, ןטיובעגפיוא

 ןעלעקנַאי ןיימ ןרעה ןוא ןעז וצ תחנ ןוא דיירפ ןופ ןלָאװקעגנָא טָאה ץרַאה ןיימ

 ,זָאוטריוװ-לדיפ ןטמירַאב-טלעוו ַאזַא טימ ןוא עינָאפמיס ַאזַא טימ ןליּפש

 וצ ,(לעזיימ ַאלעב ןירעליּפשיוש יד) ַאלעב יורפ ןיימ ךָאנ ךיז טקנעב סע

 לרעטכעט ריא ךָאנ ;ןרָאי לסיב שּפיה ַא ןיוש טַאריײהרַאפ ןיב ךיא ןעמעוו

 ביל בָאה ךיא ןעמעוו ןוא רעטכָאט ַא יו ןבעגעגרעביא רימ זיא סָאװ ,ַאטינַא

 ןייג ,לוקס-ייה ןקידנע יז טעװ ,ךיא טכַארט ,דלַאב-דלַאב ,דניק ןגייא ןַא יו

 עקַאט זיא ַאטינַא לרעטכעט רעזנוא .ןירערעל ַא ןייז ליוו יז .שזעדלַאק ןיא

 ףיוא רימ טימ ןרָאפעגטימ טשינ זיא ַאלעב יורפ ןיימ סָאװ הביס יד ןעוועג

 ,לדיימ ַא ,דניק ַא רעביא סע ןעמ טזָאל יו ,עּפָאריײא ןייק עזייר רעקיטציא רעד

 ? טנעה עדמערפ ףיוא

 -ןיק ערעייז ,אנח רעגָאװש ןיימ ,ירעמ רעטסעווש ןיימ ןופ טכַארט ךיא

 וצ ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד וצ ךימ ןגָארטרַאפ ןעקנַאדעג עניימ .רעד

 יד וצ ,"בולק-ןרָאיטקַא ןשידיא; םוצ ,"סנעײלַא לקירטַאעט רעשידיא, רעד

 ןוא עקירעמַא ןֹופ דנַאברַאפ רענדָארג, םוצ ,"טניירפ ןוא ןטסיטרַא עשידיא;

 ,ןייז וצ דובכ םעד בָאה ךיא טנעדיזערּפ רעטשרע סנעמעוו ,*עדַאנַאק

 יד וצ ,ןרערט ןופ לָאט םוצ ,אכבה-קמע םוצ ךיז טגָאי סנַאלבמַא רעד

 יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו הטילּפה-תיראש רעד ןופ סרעריטרַאמ טנזיוט 0

 "ךעיײרפַאב, יד ואוו ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ,.,טשינ ייז ףרַאד רענייק ...טשינ ייז ליוו רענייק .,טרַאּפשרַאפ ייז ןבָאה

 ! רקפה ןענייז ייז

 רעד ןופ .שינרעטסניפ יד טדיינש סנַאלובמַא םענופ םָארטש-טכיל רעד

 ייז ,ןטעוליס עזעירעטסימ ללח ןופ סױרַא ןבעוװש טייקכעלדנעמוא רעטייוו
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 "רעד ...ןדניושרַאפ ןוא ןעניישרעד ייז .םוהת ַא ןופ יו סױרַא ןעמיווש

 יד ,שזַארימ םעד ךָאנ ךיא גלָאפ טריזיטָאנּפיה יװ ...ןדניוװשרַאפ ןוא ןענייש

 רע'טלוב ןוא רע'טלוב ...טלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןטעוליס

 ןופ קילבנָא םעד ןָא-עמענ ןוא ןכירטש-טכיזעג עטנַאקַאב סיוא ךיז ןצירק

 רימ ייב טריװַארגנייא זיא קנעדנָא סנעמעוו עטסטנעָאנ ןוא עטסביל עניימ

 עניימ !עטַאט ןיימ !עמַאמ ןיימ ...עמַאמ יד ךָאד זיא סָאד ,ָאי ,ןצרַאה ןיא

 ...ךעלרעדניק ערעייז ...ןעיורפ ןוא רענעמ ערעייז ...רעטסעווש ,רעדירב

 .יי!ךעלרעדניק לפיוו ,יוא

 + ךימ ןפור ,רימ וצ ךיז ןעיצ טנעה-ןטעלעקס ענרענייב ,עגנַאל

 ! עקמייח ןיימ ...ןוז רענעבילבעגנבצל ןיימ ..,.ןוז ןיימ ,רימ וצ םוק --

 ןעמוקעג זיא ןוז רענעבילבעגנבעל רעד ..,.לרעטעפ םוק ...לרעדורב ,םוק

 ןוא טייזעצ זיא סָאװ שַא רעזנוא ....ןייבעג רעזנוא ןכוז וצ עקירעמַא ןופ שזַא

 ...לרעדורב ,ךוז ...עקמייח ,ךוז ...לדנַאלשטייד ,ןליוּפ רעביא טײרּפשעצ

 ,..דלַאװנעכוב ...עקנילבערט ., ...ץיוושיוא ...ןיסַאבלעק ...לרעטעפ .,ךוז

 ...רַאכַאד .. .ןעזלעב-ןגרעב

 רעטלַאק ַא .טעטילַאער וצ ךימ טקעוװ סנַאלובמַא םענופ ץלירג רעדליוו ַא

 רכז ןייק עקַאט םענייק ןופ :ץרַאה סָאד טרעמָאייס .ךימ טגָאלשַאב סייווש

 ןטימ -- ךיא ןוא ?ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא לָאמנייק יו ?ןבילבעג טשינ

 ךיא -- ןגיוזעג ךלימ סעמַאמ עקיבלעז יד ,ןרעדָא עניימ ןיא טולב ןקיבלעז

 ןביילב וצ ןעוועג הכוז סע ךיא ןיב סָאװ טימ ? סָאװרַאפ ? סע טמוק יוװ ? בעל

 ?ןבעל

 ןיא שיורעג םעד ןביוטרַאפ טשינ ןעק רע רעבָא ,רָאטָאמ רעד טשיור'ס

 עניימ ּפָאק ןיא ךיז ןעיירד רעלענש ךָאנ ןוא רעדער יד ךיז ןעיירד סע .חמ ןיימ

 ...ורוצ טשינ ךימ ןזָאל ןעקנַאדעג עניימ רעבָא ,ךיז ןּפעלק ןגיוא יד .תובשחמ

 "נַאװ ןיימ ףיוא ןשינעעשעג ןוא ןעגנובעלרעביא ןורכז ןיימ ןופ ךיז ןסייר סע

 ךימ טָאה סָאװ געוו רעד :רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא געוו-רעד

 ...ןבעל םוצ טריפעג

 קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו ,ןעוועג סע זיא קירוצ גנַאל יו

 רָאי קיצנַאװצ ןיוש ? 1927 רָאי ןיא ? עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןופ שזַא

 קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגקירוצ טלָאמעד ןיב ךיא ,ךיז טקנעדעג'ס .ָאי ? ייברַאפ

 עלעברעק ןעיורטש ַא ןיא קידנריפטימ ,ה"ע ינעשזד יורפ רעטשרע ןיימ טימ

 "רַאפ רָאי קיצנַאװצ ןיוש ,ָאי ...רָאי עגנַאל וצ םיא ,עלעקנַאי עלעדנוז ןיימ

 ...!רָאי קיצנַאװצ עשימרוטש ַא רַאפ סָאװ ,יוא ..,ייב



 2 לטיֿפַאק

 1927 ,קרָאירינ

 ןעמ טיירג קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט עשידיא יד ןי

 -ַאעט עקינייא .חסּפ ףיוא ןעגנוריפפיוא עיינ טימ ןיוש ךיז |{

 יד .בוט-םוי דובכל סעּפורט ערעייז טימ ךיז ןטייב סרעט

 -ץניוָארּפ יד ןיא ןליּפש ןרָאפ סרַאטס עטרישזַאגנַא-טשינ

 ,ןטנעגַא-רעטַאעט יד .ןעלבמַאסנַא עקיטרָאד יד טימ טעטש
 רעד ןיא ,*לַאיַאר, רעד ןיא ךיז ןץ'להק ,ביורטנייוו דנומגיז ןוא ןיקלער ןיוודע
 סעּפורט יד טימ סרַאטס יד רַאפ ןלָארטסַאג יד ןיוש ןרישזנַארַא ייז ,ןָאינוי
 יד רעביא ןזָאלסױרַא טשרע ךיז ןלעוװ ייז .סרעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס יד ןופ
 םעד ןקידנערַאפ ןלעװ ייז ןעוו עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ םיבושי עשידיא
 ,קרָאידוינ ןיא ןכָאוװ 36 ןופ ןָאזעס

 סלרַאשט ,ןטַאקָאװדַא-רעטַאעט יד .ךיוא ךיז טלדור אפוג ןָאינוי רעד ןיא
 יד טימ "ןרילוקלַאק, וצ ןביױהעגנָא ןיוש ןבָאה ,טַאלבנייװ ילרַאשט ןוא לָארג

 ...ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ םינינב-רעטַאעט

 ןיא עבָארּפ ןיימ חוכמ זיא סָאװ -- ךיא גערפ -- ןיקסוג רעטסימ --
 ךָאד ןגיל טלעג-טירטנייא רַאלָאד 150 יד טימ עיצַאקילּפַא ןיימ ? ןָאינוי רעד

 ? רָאי יירד דלַאב ןיוש ןָאינוי רעד ןיא

 ןרעוו ןבָארּפ יד --- .רעפטנע ןייז זיא -- טעּפשיוצ ןיוש זיא רָאי סָאד --
 ריא לייוו ,טזָאלעגסױא ןעמ טָאה ךייא .טייצ-רעטניוו ,ןָאזעס ןטימ ןיא ןבעגעג
 ןופ שזַא ןעמוקעג ןעד טלָאװ ריא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ןעוועג ךָאד טנייז

 ןפיוא טנייז ריא .ןָאזעס ןקידנעמוק רשפא ,ןעז טע'מ ? עבָארּפ ןכַאמ ןטרָאד
 ,רַאװיּפ סימ רעד טימ ןָאפעלעט ןוא סערדַא רעייא רעביא טזָאל ,לטעצ

 טימ ןוא ןרעטלע סינעשזד טימ ןעמַאזוצ סקנָארב יד ןיא ןעניואוו רימ
 ,קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב עלַא ךיז ןבָאה ייז ,החּפשמיןַאמשיײלפ רעצנַאג רעד
 רעגיווש ןיימ .הצע ןַא ךיז ןביג רימ רעבָא ,ןעמעלַא רַאפ גנע-וצ זיא הריד יד
 ןיא טזָאלעגרעביא ןבָאה ייז עכלעוו םייח רעמעװקַאב ,רענייש רעד ךָאנ טקנעב
 -עג ַא ןעמַאזוצ עלַא ןעװַארּפ רימ .ןעקנעב וצ סָאװ ךָאנ טָאה יז .ָאטנָארָאט
 ,טפנוקוצ רעד ןיא ןטייצ ערעסעב ףיוא גנונעפָאה טימ רדס-חסּפ םענעביוה

 ןענייז יעפ רעטסעװש ריא ןוא עמַאמ יד .רעסעב ךס ַא טליפ ינעשזד
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 יו ןעז רימ ןעייג ןטנװָא יד ןיא .ןעלעקנַאי רעזנוא וצ ןטדָאזעגוצ ןרָאװעג

 ,קרָאיײוינ ןיא רעטַאעט שידיא טליּפש ןעמ ױזַא

 -דנָאקעס ןיא גנוריפפיוא יד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא

 יד ,"רָאדָאיפ שטיוװערַאצ; עטערעּפָא סיקסנישמור ףסוי ןופ רעטַאעט-וינעווע

 ,ןרָאי-רעדניק סשטיװערַאצ םעד ףיוא טיובעג זיא שטיװָארעשָא .מ ןופ עסעיּפ

 ןצנַאגניא ךימ טָאה לקַאטקעּפס רעד ,עלָאר-טּפױה רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ

 רעטַאעט עשידיא סָאד רעכלעוו טימ גנולעטשרָאפ ַא ןעוועג זיא'ס ,ט'שוח'עצ

 עלָאר רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ ערַאבכײלגרַאפמוא יד ,ןריצלָאטש טגעמעג טָאה

 סקַאמ ;װָאנודָאג סירָאב ןופ עלָאר רעד ןיא ץרַאװש יליוו ; לשטיװערַאצ ןופ

 יגנולדנַאה יד טריטַארַאנ ךיוא טָאה סָאװ ,ץל-ףיוה ַא ןופ עלָאר ַא ןיא רענליוו

 -עג ךיא בָאה --- עטערעּפָא ןַא ןליּפש ָאי ןיוש ביוא ,טרעטסײגַאב ךימ ןבָאה

 טריפעגפיוא טָאה'ס יו ןפוא ןשירעלטסניק םעד ףיוא רָאנ זיא -- טכַארט

 ,ךילַאק בקעי רָאסישזער רעד

 ךימ .ןעגנולעג רעייז ןעוועג זיא עסעיּפ רעד וצ קיזומ סיקסנישמור ףסוי

 -סנישמור רעטנוא רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעסיורג רעד טריקָאש רָאנ טָאה

 -ָארקימ ןופ .גנוריפפיוא יד ןוא סרעגניז יד טרינימָאד טָאה סָאװ ,ןָאטַאב סיק

 יד ןבָאה ,ונ .טסואוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה עניב רעד ףיוא ןענָאפ

 .י. רעטסעקרָא םעד ןעמוקוצייב טפמעקעג ןוא רעזדלעה יד ןסירעג ךיז סרעגניז

 יד טשינ ןוא רעטסעקרָא רעד ןענואוועג טָאה ףמַאק םעד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 .ןרעה וצ ייז ןעגנערטשנָא טוג טפרַאדַאב ךיז טָאה םלוע רעד .סרעגניז

 -ַאעט-טסנוק ןשידיא ןטיובעגסיוא-יינ םעד לָאמ ןטשרע םוצ ןכוזַאב רימ

 סירָאמ זיא רָאטקעריד רעד .וינעווע-דנָאקעס ןוא טירטס רעט12 ףיוא רעט

 ךיא בָאה רעטַאעט-טסנוק ןופ גנונעפערעד רעכעלרעייפ רעד ןגעוו ,ץרַאװש

 ןטסָאמעגנָא יו ,ןינב רעקיטכערּפ ַא זיא'ס ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ךָאנ טנעיילעג

 .טַאהעג טשינ החלצה ןייק טָאה עסעיּפ יד .ןעגנוריפפיוא עשיטַאמַארד רַאפ

 (קרעוו ענעגנולעג ענייז ןופ טשינ) ווָאמיד ּפיסָא ןופ *ביוטש-ןשטנעמ, טליּפש'מ

 עפורט רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד ,ץרַאװש סירָאמ ןופ ןליּפש סָאד רעבָא

 ,קורדנייא ןקידלַאװעג ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןופ

 -רעטַאעט ייווצ יד ןריניבמָאק ןענעק לָאז'מ ןעוו : ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןיב'כ

 יו גנַאגוצ ןקיבלעז םעד טימ קרעװ עשיטַאמַארד ןוא עטערעּפָא ןופ ןטנעמעלע

 ןָאקיּפ ילַאמ טימ ןוא רעטַאעט-טסנוק ןיא ץרַאװש סירָאמ ייב סע טוט ןעמ

 רַאפ וטפיוא רעקיטכיוו ַא ןעוועג סע טלָאװ ,רעטַאעטי-וינעװע-דנָאקעס ןיא

 .רעטַאעט ןשידיא םענופ טפנוקוצ רעד

 -על ןרהא טליּפש (טיובעגסיוא גנַאל טשינ ךיוא) רעטַאעט-קילבָאּפ ןיא



 15 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ןופ עקטערעּפָא עטכייל ַא .רעגונ .א ןופ *רענָאילימ רעניילק רעד; וועדעב
 ןייק .עּפָאריײא ןיא טליּפשעג עסעיּפ יד בָאה'כ .טינש םענעשָארדעגסיױוא םעד
 ,ןעזעג טשינ גנוריפפיוא רענַאקירעמַא רעד ןיא ךיא בָאה ןעגנואוטפיוא עסיורג
 ,סנירעצנעט *עקיטפַאז, ,ןעמויטסָאק ערענעש .,סעיצַארָאקעד ערענעש : תמא
 -נעזרעּפ סוועדעבעל ןרהא רעבָא ,טצנַאטעג יו טיירדעג רעמ ךיז ןבָאה סָאװ
 עמיטש ןייז רקיע רעד ןוא עיצַארג ,גנוטלַאה ןייז ,עניב רעד ףיוא טייקכעל
 ןיא ןרָאװעג רע זיא טסיזמוא טשינ זַא טגייצרעביא רימ טָאה ,ןעגניז ןייז ןוא
 ,טכַאנ רעביא רַאטס ַא עקירעמַא

 טימ ,ָאקסעלַאכימ לכימ עניב רעד ףיוא ןעז טלָאװעג רעייז בָאה ךיא

 ַאגַאקיש ןיא רעבָא טליּפש רע .קרָאי-וינ ןיא ט'מש'עג ןיוש טָאה סע ןעמעוו

 ,רעטַאעט-סַאלַאּפ סנַאמלקילג ןיא

 -םָאה דרַאכיר ןופ *םולח סבקעיג ןעמ טליּפש *זוַאה-ײלּפ-דוהרָאביײנ; ןיא
 חמצ םוחנ טימ  ןיטרַאמקַארט .ק ןופ טריפעגפיוא { רעילימ .מ : קיזומ ; ןַאמ
 סָאװ ,עּפורט-"המיבה, רעד ןופ סרעליּפשיוש ענעבילברַאפ יד ןופ לייט ַא ןוא
 ,ד ,היער ,ןידלָאג ,מ ,רעבָארג עלהיח ,סקַארַאב .ש ,ימע-תב : ןופ טײטשַאב
 ןוא רעדיינש ַאנעב ,יאטוק .א ,חמצ .ב  ,רענרעל ,לבבורז ,ירא-ןב ,ןיקטיא
 קרַאטש רעייז בָאה ךיא ,שיאערבעה ןיא טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד .ןשוש .נ
 טײטשרַאפ ןוא טשינ טסייוו רעבָא םלוע רעד .גנולעטשרָאפ רעד ןופ האנה
 -יוש יד ףיוא ץרַאה סָאד ייוו רימ טוט'ס .,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טשינ
 ,..טגײלעגנָא טשינ ןיטולחל זיא ךיז ןעימ רעייז .סרעליּפש

 ןעגנערברַאפ רימ ןעייג וינעווע-דנָאקעס ףיוא ןעגנולעטשרָאפ יד ךָאנ
 טלעפעגסיוא בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד .?עפַאק-לָאיָאר, רעד ןיא לסיבַא
 עקיבלעז סָאד זיא'ס .ןטיבעג טשינ ךַאז ןייק ןטרָאד ךיז טָאה קרָאיײוינ ןופ
 עקיבלעז יד ,סרעצעביק עקיבלעז יד ,רעמינּפ עקיבלעז יד : סױא-רָאי ,ןייא-רָאי
 ףיוא םילכאמ עשירַאגנוא עקיבלעז יד ,סרענלעק עקיבלעז יד ,סרעליּפש-ןטרָאק
 רעסַאװ עטלַאק זָאלג ַא טגנערב ,ןָאפעלעט םוצ טפור ןַאמרעה .?וינעמ, רעד

 ,.."ּפיט-לקינפ ַא ךָאנ טנַאה יד סיוא טקערטש ןוא שיט םוצ

 ,עלעדנוז רעזנוא ןעז ליוו רע ,זנוא טימ םורַא ךיז טּפַאכ לדנעמ רבח ןיימ
 רימ ןעמעוו טימ ,סרעליּפשיוש ערעדנַא יד ןוא רעגנַאז ,רעלטרעג .ןעלעקנַאי
 רעייז ןענייז ,סעלעשזדנַא-סָאל ןוא לָאערטנַאמ ,ָאטנָארָאט ןיא טליּפשעג ןבָאה

 ,ךעלטניירפ

 ,רעקיציײלּפטײרב ,רעכיוה ַא .אנח זיא "לַאיָארא ןיא ּפיט רעװַאקישט ַא
 םיא זיא'ס לייו ,טשינ ךיז רע טריר ןקעטש ןייז ןָא .ןַאמ רעקיד'משוגמ
 עכלעוו ףיוא ,אנח טָאה סיפ רָאּפ ַא ןוא .סיפ ענייז ףיוא ןייג וצ רעווש ךעבענ
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 ,*לַאיָארק ןיא טשינ םענייק טניוש אנח .ךיש רָאּפ ַא ןסַאּפוצוצ רעווש זיא סע

 ,טסינויצ ןטנערברַאפ ַא רַאפ ןָא ךיז טיג רע

 .ןסיוו רע טזָאל -- ןסערגנָאק עשיטסינויצ עלַא ייב ןעוועג ןיב ךיא --

 ןעו .ךיז רע טסיורג -- *וד-רעּפ, ךיא ןיב ןטייקכעלנעזרעּפ עטסערג יד טימ

 : ןלַאוטקעלעטניא יד ןריטוקסיד ןוא ןציז סע ואוו לשיט םוצ וצ ךיז טצעז אנח

 ,דרָאב רעטנַאזָאּפמיא ןייז טימ ןַאמוינ ר"ד ,רעדַאב ןושרג ,סעשָאגרַאמ ,ש רייד

 טָאירטַאּפ רעסייה ַא זיא רע .סױרַא ןסיורד ןיא שזַא תולוק ס'אנח ךיז ןגָארט

 ןט15 םוצ ןרָאפ וצ ךיז טביילק אנח .השמ םיא טפור רע .ץרַאװש סירָאמ ןופ

 .לעזַאב ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ

 ךיז רע טמענרַאפ ןיילַא .ריאמ זיא רָאג זיב שטנעמ רעטנַאסערעטניא ןַא

 "יישרַאפ ןגעוו ןדערפיונוצ םיא טימ רעבָא ךיז ןעק'מ .יײרעלַאמ-בוטש טימ

 זיא רע .ןזעלַאב רעייז זיא רע .םינינע עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ ענעד

 ענייז טימ םיכסמ טשינ ןענייז עכלעוו יד וצ וליפַא טקערָאק ןוא ךעלטניירפ

 ןשידיא ןופ רעבָאהביל רעסיורג ַא זיא ריאמ .עיסוקסיד ַא ןיא ןעגנוניימ

 .ןרָאיטקַא עשידיא ןופ ןוא רעטַאעט

 ?בַאשזד ,,-רעמוז ןיימ

 טכַארבעג רעגָאװש ןוא רעטסעווש ןיימ טָאה עקירעמַא ןייק ןעמוק ןיימ

 -נעייז .םענעי ייב ףַאלקש ַא ןייז וצ ןרָאװעג סאמנ זיא רעגָאװש ןיימ .החלצה

 טדערעגפיונוצ ךיז רע טָאה ,גרַאװרעטופ ייב רעטַאק ַא טסילַאיצעּפס ַא קיד

 טָאה רענעי ןוא ,ןַאמלעטיג רעטסימ ַא ,תיבה"לעב םענעזעוועג ַא םענייז טימ

 ױזַא רעגָאװש ןיימ זיא ,ףתוש סלַא *עקּפַאש? ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירַא םיא

 ."רערושטקעפונַאמ-רָאפ/ ַא ןרָאװעג םורָא

 "ןעיורפ עיינ ַא סױרַא טלָאמעד עקירעמַא ןיא זיא לזמ ןייז ףיוא טקנוּפ

 ,לוקַארַאק ןופ סנגַארק ענרעטופ טימ ןעלטנַאמ-רעטניוװ יד ןצוּפַאב וצ : עדָאמ

 "ופ עסיורג טכַאמעג ךיוא ןעמ טָאה ךעלכלעפ עבלעז יד ןופ ;קנימ ,ןסקופ

 -ַאב ןעמוקעגוצ ךיוא ןענייז עדָאמ רעד וצ .טנעה יד ףיוא סעטפומ ענרעט

 "יא ,זדלַאה ןפיוא ןגָארטעג ןבָאה ןעיורפ יד עכלעוו ןלַאש ענרעטופ ערעדנוז

 טימ ןרָאװעג טעברַאעגסיוא ןענייז ןלַאש יד .רעדיילק עקידרעטניוו ערעייז רעב

 .לעפ-היח עצנַאג ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה'ס .קע ןַא טימ ןוא ךעלסיפ ,ךעלּפעק

 ."סעסקַאפ-רעווליס; ןעוועג זיא עטסרעלוּפָאּפ סָאד

 רעד ןיא ןייז וצ ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז ןבָאה ןעיורפ עלַא טשינ יװױזַא

 "ימיא ןַא טכַארטעגוצ ךיילג ןעמ טָאה ,"סעסקַאפ-רעווליס; רָאּפ ַא טימ עדָאמ
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 ןוא ריביס ןופ ."סעסקַאפ-רעווליס; עטכע יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ עיצַאט

 ,טניה-ףלעוו עקיטרָאד יד ןופ לעפ יד טריטרָאּפמיא ןעמ טָאה ַאקסַאלַא ןופ

 "סיוא טָאה'ס ,ןטינשעגוצ ,טעברַאעגסיױא ,טברַאפעג טשרעוצ ייז ןעמ טָאה ָאד

 ,קיליב רָאג טסָאקעג ןוא לעפ-ןסקופ עכעלריטַאנ יוװ ןעזעג

 יז ,רעטסיימ ַא ןעוועג רעגָאװש ןיימ זיא לעפ יד ןטעברַאוצסיױא ףיוא

 ןיא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ,ןעגנולעטשַאב טימ ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ ןענייז

 ןעגנודעג דלַאב טָאה רעטסעוװש ןיימ .ןרָאװעג רשעתנ ףתוש ןייז טימ רע

 "ןטיירב ןיא םי ןבעל רעיומ ןטיובעגסיוא:יינ א ןיא טנעמטרַאּפַא ןסיורג ַא

 -ַאטױא םעיינ ַא טימ ,ןטסעב ןופ ןוא ןטסנעש ןופ לבעמ טפיוקעגנייא ,שטיב

 "עגייא ןַא ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז טלָאמעד טָאה רענייא רעדעי טשינ) ליבָאמ

 ןיירַא בוטש ןיא טסניד עצרַאװש ַא ןעמונעגניירַא טָאה'מ ,(ליבָאמָאטױא םענ

 עקיטלָאמעד יד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןשיװצ ןבייר ןעמונעג ךיז טָאה'מ ןוא

 טָאה טייצ-רעמוז .,תודועס טכַאמעג טָאה'מ .?סעקינטײרלֶא ענעמוקעגפיוא;

 זיא'ס ,ללכה .גרעב יד ןיא ,סּפמעק יד ןיא ךָאװ-ףוס ןדעי טכַארברַאפ ןעמ

 .יי!טבעלעג --- יח ןרָאװעג ייז ייב

 "באשזד; לקיטש א ץעגרע ןעמ טגירק ױזַאיװ : רעגָאװש ןיימ גערפ ךיא

 ןגנַאל ַא ךָאנ ?ןייז טשינ לָאז'ס סָאװ ייב רעמוז םעד ןּפוטשוצכרוד ידכ

 -נײרַא ךימ םיכסמ ייז ןענייז ןַאמלעטיג רעטסימ ףתוש ןייז טימ תעדה-בושי

 טשינ ןיטולחל ךָאד סייוו ךיא יװױזַא רָאנ ,"ּפַאש; ןיא טעברַא רעד וצ ןעמענוצ

 לייוורעד ךיא לָאז ,*ּפַאש ןָאינוי; ַא ךיוא סע זיא וצרעד ןוא ,גרַאװרעטופ ןגעוו

 ןעמענרעטנורַא ,לעפ עיור יד ןקַאּפסױא ,ןעמיור ,ןרעק :"ךרּפ-תדובע; יד ןָאט

 ןלַאש-רעטופ עקיטרַאפ יד ןּפעלש ,ךעלכלעפ עטלגָאנעגוצ יד רעטערב יד ןופ

 ןיוש ךיז לעוו'כ .וינעווע רעטעביז סיואגנעל סרערושטקעפונַאמ-לטנַאמ יד וצ

 ...גָאט ןכרוד ןכַאמ ךעלצונ

 טימ רעטנורַא ךיז ּפעלש ךיא זיב .גָאטרַאפ רעגיײזַא סקעז ףיוא ייטש"כ

 ּפַאש םעד ןסילשוצפיוא גונעג טייצ ךָאנ ךיא בָאה ,ןוַאט-ןוָאד ייוובָאס רעד

 סקעז זיב ירפרעדניא טכַא ןופ : ןענייז ןדנוטש יד .רעטעברַא יד ןזָאלוצנײרַא

 -ַאק ַא ןיא שטיוודנעס ַא ןּפַאכ וצ טייצ-גָאטימ העש רעבלַאה ַא טימ ,טנווָא

 ,עסיורג יד ןּפעלש וצ סיוא רימ טמוק'ס ןעוו רימ זיא ןטסגרעמַא .עירעטעפ

 םיוק ךימ טעז'מ זַא סעציײלּפ יד ףיוא קעּפ יד עקסַאט ךיא .קעּפ ערעווש

 ןיוש זיאס .אשמ רערעווש רעד רעטנוא ןעיירד ןיא ךיז יירד ךיא .סױרַא

 סָאד .סעקשטיר עצנַאג רימ ןופ טניר סייווש רעד ןוא ,ןסיורד ןיא סייה ץנַאג

 -וקנגעקטנַא רימ ,לזמ-םילש ןיימ ףיוא ,טקנוּפ טעוו רעמָאט :טרעטיצ ץרַאה

 וצ ךיז ןעמוקסיוא רימ טעוו'ס ; ךימ ןעק סָאװ ןרָאיטקַא יד ןופ רענייא ןעמ
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 טימ בייוו ַא ןגרָאזרַאפ ףרַאד'מ ,ּפעלש ךיא רעבָא ..,.קַאּפ ןרעטנוא ןבָארגַאב

 ,..דניק ַא

 ןיוש ךַאמ ךיא ."עדייּפ, רעטשרע ןיימ ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאװ ךיא

 ןוא "עדייפע יד ןינעשזד ןעגנַאלרעד ,זיוה ןיא ןעמוקניײרַא לעוו'כ : רענעלּפ

 לקיטש סָאד רשכ ןידרַאפ ךיא ! רעטעברַא ןַא ןיב ךיא זַא ןעז עלַא ייז ןלָאז

 ,ךיז רַאפ ןוא החּפשמ ןיימ רַאפ טיורב

 "נָאק ַא ןַאמלעטיג רעטסימ רימ טגנַאלרעד ,ךָאװ עדנע ,טכַאנרַאפ תבש

 ןיימ סױרַא םענ ןוא ףיוא סע ךיא סייר טנעה עקידרעטיצ טימ .עלעטרעוו

 יד רַאפ ןרָאװעג רעטסניפ רימ זיא'ס ,רַאלָאד ןצפופ -- *עדייּפ עטשרע

 ןטסנידרַאפ עניימ ןופ יורפ ןיימ ןלייצרעד וצ טושּפ ךיז םעש ךיא .,ןגיוא

 "שַאו ןיא ןײרַא ייג ךיא !ןדער וצ סָאװ ָאטשינ ,"רענידרַאפ רעסיורג; ַא

 ךיז וט'כ .לעפ יד ןופ רָאה יד טימ עטָאלב יד ךיז ןופ ּפָארַא שַאוו'כ ,רעמיצ

 סייוו ַא :טעברַא רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא עכלעוו ןיא רעדיילק יד ןיא רעביא

 ןיא ייג ךיא ןוא ,שטנעמ לקיטש ַא יװ ןעזסיוא לָאז'כ ידכ ,טַאװַארק ַא ,דמעה

 ,שרעדנַא סעּפע ייב ןקילג ןייק רעמ ןכוז וצ טשינ : זיא סולשַאב ןיימ ,*לַאיָארע

 רעד ואוו .עניב רעשידיא רעד ףיוא רעגנוה ןופ ןברַאטש רעסעב ןיוש לעוו'כ

 "יא ַא ךיא ביילב -- טלעװ רעסיורג רעד ףיוא ןפרַאװרַאפ ךימ טעװ לרוג

 ! רָאיטקַא רעשיד

 :ּפעק עסיורג רעטנורַא ןעיירש ןעגנוטייצ עשילגנע ןוא עשידיא עלַא ןופ

 -ּפָארע ןייז ןיא םי ןשיטנַאלטַא םעד ןגױלפעגרעבירַא זיא גרעבדניל סלרַאשט

 -קירוצ טנעקעג טלָאװ ךיא ןעוו ,יוא ,"סיאול-טניעס ווװָא טיריּפס יד; ןַאל

 ןעק ןעמ ואוו ןטרָאד -- ןשטנואוועג ךיז ךיא בָאה -- עּפָאריײא ןייק ןעילפ

 ןכַאמ ןופ ,"בַאשזד; ַא ןגירק ןופ ןגרָאז עלַא יד ןָא רעטַאעט שידיא ןליּפש

 סע זַא ,ילפ ייג רעבָא ."שזדעליווירּפ, ַא ןגירק ןופ ,ןָאינוי רעד ןיא עבָארּפ

 סָאװ ?רישזַאסַאּפ רעטכיילק רעד רעמ טשינ ןיוש ןיב ךיא ,..טשינ ךיז טילפ

 .י.ןעוועג

 לסיב שּפיה ַא ןדלָאמעג ןיוש ןענייז ןָאזעס-רעטַאעט ןקידנעמוק םעד רַאפ

 | : סרעטַאעט

 "יפפיוא עטשרע ; רָאטקעריד ,ץרַאװש סירָאמ : רעטַאעט-טסנוק רעשידיא

 ,רעגאלשרעדַא ,מ ןופ "רעטכעט סגרעבנירג; --- גנור

 בקעי ןוא סיקסנישמור ףסוי ןיא ןָאקיּפ ילַאמ : רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס

 ,דלעפסעטָאג אנח ןופ *עלעזייר, סכילַאק
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 לעזיימ ַאלעב ,גרובנעדלָאג לעומעס ,וועדעבעל ןרהא : רעטַאעט-לַאנַאשענ

 ,לעגיס םָאיליװ ןופ *עינרָאפילַאק ןיא טכַאנ ַא , סיקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןיא

 ןטימ ןיא; סרָאש השמ ןיא שילַאק ַאטרעב :רעטַאעט-סיײלּפ גניווריוא

 ,ןָאסידַאק בייל : ישזער :"געוו

 סיאול ןוא לבעג סקַאמ ןופ "דוס רעסיורג ריא; : רעטַאעט-סלּפיּפ סלבעג

 ,ןַאמיירפ

 סנַאמיירפ סיאול ןוא סלהָאװ ןַאמרעה ןיא ץַאז גיוודול : רעטַאעט-קילבָאּפ

 ,"עטבילעג סנדייז םעד;

 סעגרַאפ, ןיא סבָאקיישזד ןוא גרעבדלָאג : סקנָארב ,רעטַאעט-טקעּפסָארּפ

 .רעטומלרעּפ .א ןוא ווָאקשטוטס .נ ןופ "טינ ךימ

 קנערפ יטעב ןוא רישעק רָאדיזיא :סקנָארב ,רעטַאעט-רעוװקס ילניקעמ

 ,קנַאלב ןימינב ןוא ןעיליל רָאדיזיא ןופ *ַאניטסעלַאּפ ןופ ַאניל; ןיא

 ןיא ןַאמסייוו ַארָאד ןוא ץרַאװש םָאיליװ : ןילקורב ,רעטַאעט-יטרעביל

 ,שעל רָאדיזיא :ָאטערביל ; "?דיימ שידיא ןייז; סעדנוקעס םולש

 סנערָאלּפ ,רענָארק סירָאמ ,ןעיליל רָאדיזיא :ןילקורב ,רעטַאעט-קיריל

 ,ווָאקשטוטס םוחנ ןופ *לָאמַא ןופ יורפ יד, ןיא סייוו יאול ןוא

 ףיוא) "רעגניז-זעשוד, ןיא לסעשזד שזדרַאשזד :זױה-ַארעּפָא סקנָארב

 ,(שילגנע

 רעטנוא יטעיַארַאװ ןוא ליװעדָאװ :ירעוַאב רעד ףיוא ,רעטַאעט-ןיצּפיל

 ,שטיוועקייש ַאנינ ןוא בָאקַאי ןופ עיצקעריד רעד

 "יד :ַאוװָאיװָאלָאס ַאסיאַאר ןוא ווָאדעמ דוד : סקנָארב ,רעטַאעט-ןָאסנעב

 ,ליוװעדָאװ ןוא יווער ,טוגָאק בייא : עיצקער

 :ךיוא ךיא ןעייל ןעגנוטייצ עשידיא יד ןיא סעיינ-רעטַאעט יד ןשיווצ

 םייח ןוא ַאנירַאלעב ַאלעב ,"עפורט רענליוו רעד ןופ סרעליּפשיוש יד

 טימ ןָאזעס ןקידנעמוק םעד רַאפ טפעשעג-תופתוש ַא טכַאמעג ןבנָאה ,רואינש

 "זנַארב ןיא רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא תיבה-לעב םעד

 סירָאב רעליּפשיוש רעד :ןייז ןלעװ םיפתוש ערעדנַא יד ,ןירג רַאקסָא ,ליוו

 ןלעטש טעוװ עיצַאניבמָאק יד .רָאש השמ גרוטַאמַארד רעד ןוא ךַאברעיוא

 רעד ןופ רעגייטש ןפיוא ,רַאוטרעּפער ןטסנרע ןופ ןסעיּפ ףיוא ּפָארט םעד

 ,?עּפורט רענליוו;

 ַאזַא ןיא ַאמשזַאגנַא ןַא !ַאה .ןצרַאה ןיא עקכָאיט ַא ןבעגעג ךימ טָאה'ס

 יו רעבָא .ךיז וצ ךיא טכַארט -- רימ רַאפ ןטסָאמעגנָא יו זיא רעטַאעט ןימ

 !? ןָאינוי ? ןופרעד ןטכַארט וליפַא ךיא געמ
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 "צג זיא ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ,ןירג רַאקסָא

 "עטניא ןייז טימ .ןַאמ רעטױבעג-קנַאלש ַא רעבָא ,רעקיסקואוולטימ ַא ןעוו

 רעקיסַאּפ ַא יװ ןעזעגסיוא רע טָאה רָאה ּפָאק ןטכידעג ןוא םינּפ ןטנַאסער

 ,ןלָאר-רעבָאהביל רַאפ רָאיטקַא

 ,רעכיז טכַאמעג ןירג רַאקסָא טָאה --- ווָאקָאלבַאי רעטסימ טנייז ריא ---

 ךיז טריסערעטניארַאפ ןעוועג ריא טלָאװ --- .?לַאיָארק ןבעל ךימ קידנפערט

 "ןָאסניקּפָאה ןיימ ןיא רימ ייב ןָאזעס ןקידנעמוק םעד רַאפ ןרישזַאגנַא וצ

 ? רעטַאעט

 "רַאפ ןעוועג טלָאװ ךיא יצ .גנושַאררעביא ןופ לּפַאצ ַא שזַא ךיז ביג'כ

 ןייגרעד ליוו'כ ,ןגיוא יד ןיא ךיילג םיא קוקיכ ? רע טגערפ -- טריסערעטניא

 .טסנרע עקַאט סע רע טניימ יצ

 ןבָאה טרעבליז ַאזיל רעגיווש ענעזעוועג ןיימ ןוא גרובנעדלָאג לעומעס ---

 "גיארַאפ טָנייז ריא ביוא -- .ןירג רימ וצ טלכיימש --- טביולעג רעייז ךייא

 יד ןרישזַאגנַא לייוו ."סענזיב, ךייא וצ ןדער םיפתוש עניימ ןלעוו ,טריסערעט

 ."בַאשזד; רעייז זיא סָאד -- עפורט

 ןיימ רָאלק ךיא ךַאמ --- ? ןָאינוי רעד ןופ ?שזדעליווירּפ, ַא ןוא ,ונ --

 -נעדלָאג לעומעס : טינשּפָא ַאזַא טַאהעג לָאמניײא ןיוש ךָאד בָאה'כ .עיצַאוטיס

 טָאה ןָאינוי יד ןוא *רעטַאעט-ןָאיּפמַא; םעד רַאפ טרישזַאגנַא ךימ טָאה גרוב

 ! "אל? טגָאזעג

 רעירפ רָאנ טמוק ריא --- ןירג רימ וצ טקניוו -- טײרלָא ןייז טעוו'ס ---

 ןיוש ןבָאה רימ .ןקריווסיוא ןיוש רימ ןלעוװ עקירעביא סָאד ,זיירּפ ןטימ ךרוד

 רע טלָאװ ,טשינ ןעוו ...ןדער ןזָאל ךיז טעוו רע .ןעניקסוג ייב טגערפעגנָא

 ! ןיינ --- טגָאזעג דלַאב

 ַאסערּפמיא יד יװױזַא .ןטָארטעגּפָא טשינ "לַאיָאר; ןופ ןיוש ןיב ךיא

 ךיז רימ ןבָאה ,ןעמוקעגנָא ןענייז רָאש השמ ןוא ךַאברעיױא ,רואינש : סָאיר

 "ךָאינוי) ךָאװ ַא רַאלָאד 70 רַאפ טרישזַאגנַא ךימ ןבָאה ייז ןוא טדערעגכרוד

 ןביירש לָאז ךיא זַא ,עיצידנָאק ַא טימ (ךָאװ ַא רַאלָאד 55 ןעוועג זיא םומינימ

 טשינ רימ זיא'ס שטָאכ ,ןעגנַאגעגנייא ןיב ךיא ,קיזומ רעד וצ ןטסקעט יד

 ?ןסעיּפ עטסנרע ןיא רעדיל ןעגניז טעוו'מ : רָאלק ןעוועג

 -סָאװ רָאנ .ןעק יז זַא ןסייוו ייז ,טרישזַאגנַא ךיוא יז ןטלָאװ ןינעשזד

 וצ ןזָאלוצ טשינ ריא "בולק-רעקיזומ רעשידיא, רעד טעװ ,סנטשרע ? ןעד עשז

 ףסוי רָאטיזָאּפמָאק םעד טרישזַאגנַא ןיוש ייז ןבָאה ,סנטייווצ ;ָאנַאיּפ רעד

 םעניילק ַא טימ ןריפנָא ןוא ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןליּפש טעװ ןיײלַא רע .ידיורב

 .רעטסעקרָא
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 ַא ןעמונעגנָא בָאה ךיא סָאװ ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ זיא ןינעשזד
 -- טדערעגסיוא ריא ךיא בָאה --- הרירב ַא ןעד ןבָאה רימ -- .ריא ןָא *?בַאשזד;
 ?ןעוועג רעסעב טלָאװ טָאטש-ץניװָארּפ ַא ןיא עלעפוע ןַא טימ ןּפעלש ךיז

 טימ ךיא בָאה -- ןטעברַא לעװ ךיא ןוא ןעלעקנַאי ףיוא ןבעג-גנוטכַא וטסעוו
 טפנוקוצ רעזנוא רַאפ טניימ סע סָאװ טייקיניילק ַא -- .ט'הנעטעגנייא ריא
 "וינ ןיא עניב ַא ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ןזייװַאב ןענעק ךיז לעװ ךיא ןעוו
 ןיוש בָאה ךיא סָאװ סנַאװַא רַאלָאד קיצפופ יד טרעוו זיא סָאװ טנייה ? קרָאי
 ? טנאה רעד ףיוא ןגָארקעג

 ...וגורב רעטשרע רעזנוא -- ךיז ןעלטרעוועצ רימ

 עשטַאד ףיוא

 -עצ ןעמ ןעק טנעמטרַאּפַא רעסקנָארב םעד ןיא .ןסיורד ןיא טערַאּפ סע
 ןיא רעטסעװש ןיימ וצ טיזיוו ַא טימ רימ ןרָאפ .ץיה ןופ ןרעוו ןצלָאמש
 ךיז טליּפש עלעקנַאי .ןגינעגרַאפ ַא ,ליק עקַאט זיא םי םייב .שטיב-ןטיירב
 לרעמיצ ַא ץעגרע ןעגניד וצ רימ ןסילשַאב .היחמ ךיז זיא רע ןוא דמַאז ןיא

 וצ ןפור טעוו'מ ןענַאװ זיב ןציה יד ןעמוקרעביא טרָאד ןוא דנַאלייא-ינוק ןיא
 .רעטַאעט ןיא עבָארּפ

 ןטרילבעמ ַא ןיא סקנָארב יד ןופ ,לזמ טימ ,רעבירַא ךיז ןביילק רימ
 ןדָאב גָאט ןטשרע םעד דלַאב .דנַאליײא-ינוק ןיא "ידיילדנעל, ַא ייב לרעמיצ
 ןיא ךיז טליּפש עלעקנַאי ,ןוז רעד ףיוא ךיז ןענערב רימ ,םי ןיא ךיז רימ
 ונ ,עלעקנַאי ךיז טסוהעצ טכַאנ רעד ןטימ ןיא .ןדע-ױג ַא זיא'ס --- דמַאז
 רעד וצ טניואוועגוצ טשינ ךָאנ רע זיא אמתסמ ? טסוה דניק ַא זַא עניװָאנ ַא
 ַא טימ עלעקנַאי ןיוש טסוה גָאטרַאפ ,רימ ןטכַארט -- טפול-םי רענעצלַאזעג
 םיא םענ ןוא ןָא ךיז ךיא וט .םעטָא םעד ןּפַאכ וצ רעווש םיא זיא'ס ,ּפירכ
 קנעד -- טפול רעשירפ רעד ףיוא .ןסיורד ןיא עלעגעוו םעד טימ רעטנורַא
 .ןרעו רעסעב םיא טעוװ -- ךיא

 -עק-יבייב, ערעייז טימ ןעיורפ יד טלמַאזרַאפ ןיוש ךיז ןבָאה זיוה םייב
 -נַאי ןיימ .ךיז ןשיווצ סיוא ךיז ן'הנעט ייז .(ךעלעגעוו-רעדניק) "סעשזדער
 ךיז ןטייב סע .סױרַא רפוש ַא ןופ יװ ּפירכ ַא טימ טסוה ַא טגנַאלרעד עלעק
 ךיא .שזַא ךיז טייגרַאפ רע זַא לעג ןוא ןירג ףיוא למינּפ ןיא ןרילָאק יד םיא

 .ָאטשינ רכז ןייק זיא "סעשזדערעקע יד טימ ןעיורפ יד ןופ --- םורַא ךיז קוק
 ךיז ייז ןענייז סָאװרַאפ .הפגמ ַא ןופ יו ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענייז יז
 ,ךימ טרעדנואוו -- ? ןפָאלעצ
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 ריא טָאה סָאװ -- רעטסנעפ ַא ןופ יורפ ַא רעטנורַא טיירש -- רעטסימ --

 עלַא ןקעטשנָא ,הלילח ,טליוו ריא ? טירטס ןיא דניק סָאד טכַארבעגרעטנורַא

 ?ףָאקגניּפוהק טָאה רע ? טסוה רע יװ טשינ ןעד טרעה ריא ? קָאלב ןופ רעדניק

 !ןענַאד ןופ ּפָא ןיוש ךיז טגָארט ,(טסוה-ךייק)

 קירוצ ןעלעקנַאי טימ ןפָאלעגפױרַא ךיא ןיב רענעסָאשעגרעטנוא ןַא יו

 -גַאיד ס'יורפ רעד טקיטעטשַאב דלַאב טָאה רָאטקָאד ַא .לרעמיצ רעזנוא ןיא

 יד זַא גנוניימ רעד טימ ןעוועג אקווד זיא רָאטקָאד רעד !*ףָאקגניּפוה; : עזָאנ

 סָאװ ןסיורד ןיא ןטלַאה םיא ןלָאז רימ ;דניק ןרַאפ האופר ַא זיא טפול-םי

 קָאלב ןופ ןעיורפ יד !רעטנורַא םיא םענ ןוא הירב ַא ייז ייג ,ונ .רעגנעל

 ץרַאה סָאד ןעמ טָאה יװ ןוא .ןעוועג סרוד ךימ ןטלָאװ ייז ? ןגייווש ןלעוו

 ןבילברַאפ זנוא זיא ?ךעבענ ,ךעלרעדניק ערעדנַא יד הנכס ןיא ןלעטש וצ

 וצ קירוצ ןעלקעּפרעבירַא ךיז ןוא סעכעבעב יד ןקַאּפוצנייא : געווסיוא ןייא

 ,סקנָארב יד ןיא עדייז-עבָאב

 "רָאפ ןיא "?ידיילדנעלא רעד טלָאצעגנייא בָאה ךיא סָאװ טלעג םעד ךָאנ

 !"ייב-דוגע טגָאזעג ךיא בָאה ,סיוא

 -- ?"ףָאקגניּפוה, יד טָאה דניק רעייא סָאװ דלוש ןיימ ןעד זיא'ס --

 -קירוצ ןופ .ןעניואוו ןביילב ריא טגעמ ןגעווטעניימ ןופ --- .ט'הנעטעג יז טָאה

 ,טכערעג ךיוא יז זיא !ןסעגרַאפ ריא טגעמ םעד ןופ -- טלעג ןבעג

 רעדנעלייא-ינוק רעד ףיוא עיצַאקַאװ רעזנוא טקידנערַאפ רימ ןבָאה ױזַא

 ,טקַאּפעגסיױא ךיז ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ ,*עשטַאד;

 "נַאי ךיז טָאה ,טנעוו עלכוט יד טימ ,ךעלרעמיצ רעסקנַארב עגנע יד ןיא

 גנורַאפרעד טימ ןעיורפ .םילכ עלַא ףיוא טליּפשעצ טשרע טסוה:-ךייק סעלעק

 עיצנַאטס-ןילָאזעג ַא ןבענ דניק סָאד ןטלַאה ןלָאז רימ טיהצעיעג זנוא ןבָאה

 ךיא בָאה .ןעװעטַאר םיא טעװ זעג יד ןעמעטָאנײא סָאד .(?ןָאשייטסד-זעג)

 עקַאט םיא טָאה סָאד יצ ."ןָאשייטס-זעג, ַא ייב טכענ עבלַאה ןטלַאהעג םיא

 זיא עלעקנַאי רעבָא ,ןרעוש טינ ךיא לעװ םעד ףיוא ,האופר יד טכַארבעג

 ,םולשב תאלוח-רעדניק רעד ןופ ןכָארקעגסױרַא

 גאא

 רימ .ןטרעצנָאק עקיטסיזמוא ןייק סיוא טשינ זנוא ןלעפ רעמוז םעד ךיוא

 קינקיּפ םעד ייב ,סּפמעק-רעמוז יד ןיא : גלָאפרעד ןשּפיה טימ ףיוא-ןטערט

 רענדָארג עניימ ואוו ,"םוָאה לבירויקניאק ןופ ןטנעיצַאּפ יד רַאפ ,"דנוב, ןופ

 טימ רעטסעווש ןיימ ןוא סנומינָאּפ יד ,ןריוטס ַאנַא ןוא רָאדיזיא ,טײלסדנַאל

 ןנוא זיא'ס .וויטקַא רעייז ןענייז -- סעשטיװָאמַארבַא יד --- רעגָאװש ןיימ
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 "ןטערט גרעב-ליקסטעק יד ןיא ."ןדע-ןג ּפמעק, -- ּפמעק ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ

 ,ןטיפענעב ךיז רַאפ ןרישזנַארַא ייז .ןלעטָאה יד ןיא סרעליּפשיוש עשידיא ףיוא

 ? רַאלָאד ערטסקע רָאּפ יד ןבָאה ןפרַאד עכלעוו ןגעלָאק ּפָא ןעמ טגָאז עשז-יוו

 וצ ןַאב רעד טימ ךיז ןּפעלש רימ ןוא ןעבָאב רעד טימ ןעלעקנַאי רימ ןזָאל

 "עקנעמיוק יד יו עטרימשעגסיוא ןָא ןעמוק רימ .גרעב יד ןיא ךעלטעטש יד

 .רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד ןיירַא טילפ סָאװ עשזַאס-וויטָאמָאקָאל יד ןופ סרער

 סענעשעק עלופ טימ ,עטּפעשעגסיױא ,עדימ רימ ןעמוק סקנָארב יד ןיא קירוצ

 ןיױש לָאז רע םלוע-לש-ונובר םעד טעב'כ ...ןעקנַאד ןוא ןטנעמסידָאלּפַא
 .ןײרַא רעטַאעט ןיא עבָארּפ וצ ןפור ןיוש לָאז'מ רעמוז םעד ןּפוטשרעטנוא

 רָאפ טמוק ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ גנולמַאזרַאפ עכעלרעי יד

 טיג גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ייב .ןָאזעס-רעטַאעט םעד ןבױהנָא ןרַאפ

 ,טכירַאב ןכעלרעי ןייז ,ןיקסוג ןבואר ,ןָאינוי רעד ןופ רעטערטרַאפ רעד ּפָא

 -גַאי ,ךיירנערע (םייח) ןַאמרעה : עסערּפ רעד ןופ טסעג ענעדַאלעגנייא יד ץוח

 סירָאמ :ןטפַאשקרעװעג עשידיא יד ןופ ;רעדניל .ב .נ ,םיובנעשריק עלעק

 ; גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד ןופ טניירפ ערעזנוא ןוא : טרעּפלָאװ ריאמ ,ןָאטסנייפ

 ןייק גנולמַאזרַאפ רעד וצ ןרעוו ,רעניבעג ןימינב ,ןינַאכ םוחנ ,ןיקסַאב ףסוי

 ,טזָאלעגוצ טשינ עדמערפ

 "סוג סָאװ ץלַא ןסייהטוג רעדילגטימ יד סע ןפרַאד גנולמַאזרַאפ רעד ייב

 ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד תבוטל רָאי ןופ ךשמ ןיא ןָאטעגפיוא טָאה ןיק

 יד ןסייהטוג ןופ "הרדס; ַא טמוק טכירַאב סניקסוג ךָאנ ,רעדילגטימ עריא ןוא

 ,ןָאזעס ןקידנעמוק םעד רַאפ ןכַאמּפָא-רעטַאעט

 עטרישזַאגנַא יד ןופ ןעמענ יד טנעייל ןַאמפיױק לשרעה רַאטערקעס רעד

 טּפַאכ .עטָאװק-ןָאינוי רעטמיטשַאב רעד טיול ,רעטַאעט ןדעי ןיא ןרָאיטקַא

 טרעוו ,רעליּפשיוש-ןַאמ-ןָאינוי-טשינ ַא ןופ ןעמָאנ ַא ןעלטעצ יד ןיא ןיײרַא ךיז

 סָאד ."שזדעליווירּפ, :עמעט רעד ףיוא עטַאבעד עקיציה ַא טלָאמעד טשרע

 רעדילגטימ יד ןופ רענייק זַא ,טניימ סָאד ,ןסייהעגטוג טשינ טרעוו רעטַאעט

 יד טימ ןינע םעד ןכיילגסיוא טעוװ ןיקסוג זיב עבָארּפ וצ ןייג טשינ רָאט

 ,םיתביילעב

 סע .גנולמַאזרַאפ ןָאינוי ענײמעגלַא יד דלודעגמוא טימ טרַאװרעד ךיא

 גניטימ םעד ייב זַא "לַאיַאר , ןיא יבקַאי טדער'מ .ץרַאה סָאד רימ טרעטיצ

 "וצ עקַאט טָאה ןיקסוג ,טרישזַאגנַא עקַאט ןיב ךיא .םישעמ ןָאטּפָא ךיז טעוו

 -טימ יד רעבָא ,ןליּפש םוצ עיגעליווירּפ ַא רימ רַאפ ?ןקריוואוצסיוא; טגָאזעג

 רעד טשינ ןיב ךיא זַא טרפב :ןזָאלרעד טשינ לָאמנייק סע ןלעוװ רעדילג

 -ַאגנַא ךיוא ןענייז'ס ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא ?ןעמ-ןָאינוי-ןָאנ; רעקיצנייא
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 םיובנריב ַאזָאר ,יקסװָאלרַאט השמ ,רעדעפ השמ ,ַאזַאלעשז רעזייל : טרישז

 -הרּפכ סָאד ןייז ךיוא ךיא לעװ ייז בילוצ זַא ארומ ךיא בָאה .(ַאזַאלעשז)

 ...לדניה

 ךיא בָאה -- ענעגױצעגנָא ןַא יוו-ייס זיא ןעגניטימ יד ייב גנומיטש יד

 :ןדלַאװעג ןכַאמ סרעליּפשיושןָאינוי עטרישזַאגנַא-טשינ .ןלייצרעד טרעהעג

 יז ,"סויד, ןלָאצ ייז ,רעדילגטימ ךיוא ןענייז יז !*בַאשזד; ַא ךיוא ןליוו ייז

 !!!טיורב ןרעדָאפ

 "בוט-םוי ַא ןעגניטימ יד ייב ןעגנערבוצניירַא לָאמעלַא טריבורּפ ןיקסוג

 םולב ַא טימ ,רעטצוּפעגסױא ןַא טמוק רע גָאט ןייז זיא'ס .גנומיטש עקיד

 -ַאב סָאװ טרָאּפער ןייז סױרַא טנעייל רע .הּפוח רעד וצ ןתח ַא יװ ,ץַאל ןיא

 ןייז ןופ ןגוצסיוא ...סױא:רָאי ,ןייא-רָאי עמעט רעקיבלעז רעד ןופ טייטש

 :ריטיצ ךיא .ןעגנוטייצ עשידיא עלַא ןיא ןענעייל ךָאנרעד ןעמ ןעק טכירַאב

 -לוש ךס ַא ןענייז םעד ןיא .סיזירק ַא ךרוד טבעל רעטַאעט עשידיא סָאד

 ץניװָארּפ יד ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפ טשינ ןליוו ייז ,אפוג ןרָאיטקַא יד קיד

 רַאפ ?סבַאשזד; .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ ןייב-"ןקור רעד זיא

 םעד ףיוא קידנקוק טשינ רעבָא .קרָאי-וינ ןיא ָאטשינ זיא רעדילגטימ עלַא

 טרישזַאגנַא ץלַא ךָאנ ןענייז רעטַאעט ןשידיא ןיא טשרעה סָאװ סיזירק ןסיורג

 ייז ןופ ךס ַא ןוא ,טייצ רעד ןיא ןרָאיַארַאפ יוװ ,סרעליּפשיוש לָאצ ערעסערג ַא

 -עפָאה ןופ קנופ ַא רע טיג -- (ןרעוו טרישזַאגנַא) . , ."ןײגקעװַא; ךָאנ ןלעוו

 .עזָאלסטעברַא יד וצ גנונ

 "רעד טָאה סָאװ טעברַא רעקידישפנ-תריסמ ןייז ןגעוו טלייצרעד ןיקסוג

 .ןָאזעס םענעגנַאגרַאפ ןופ ףוס ןזיב ןעיצרעד וצ סרעטַאעט לָאצ ַא טכעלגעמ

 רעבלַאה רַאפ ןליּפש טזומעג סרעליּפשיוש יד ןבָאה סרעטַאעט עסיוועג ןיא

 סָאד ןכַאמוצ ןפרַאד טשינ לָאז'מ ידכ ,עשזַאג ןָא ןצנַאגניא לָאמ ליפ ,עשזַאג

 -טימ יד זַא -- רע טקידנערַאפ -- רעכיז זיא רע .ןָאזעס ןטימ ןיא רעטַאעט

 רעטערטרַאפ רעייז סלַא ,טציא זיב יו ,יורטוצ רעייז ןעקנעש םיא ןלעוו רעדילג

 .ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ

 -רעטנוא ,טכַאמעג טרעוו גַאלשרָאפ ַא ,טרידָאלּפַא קרַאטש טרעוו ןיקסוג

 -עקרענָא ןוא יורטוצ סיורג ןקירדוצסיוא :ןעמונעגנָא קימיטשנייא ןוא טציטש

 ,ןיקסוג ןבואר רעטערטרַאפ םעד גנונ

 :גַאלשרָאפ ַא טכַאמ ,ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ןײטשדלָאג יאול

 ַא טימ ןעניקסוג וצ טײקרַאבקנַאד רעזנוא ןקירדסיוא ןפרַאד רימ ---

 .עּפָאריײא ןייק עזייר עיירפ ַא -- הנתמ

 .ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש טימ ןעמונעגנָא טרעוו גַאלשרָאפ רעד
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 ןרָאיטקַא יד .סרעטַאעט יד ןופ ןסייהטוג סָאד ןָא ךיז טביוה ךָאנרעד

 -ַארַאפ רעד יו ערודעצָארּפ יד ןָא טייג ייז --- טרישזַאגנַא ןיוש ןענייז עכלעוו

 ןקידנעמוק זַא ןיוש ןסייוו ןרָאיטקַא עטרישזַאגנַא'טשינ יד .יינש רעקירָאי

 ,ןסיורד ןיא ייז ןביילב ןָאזעס

 "ןָאיוי רעד ןופ ןיד-רזג ןיימ ףיוא טרַאװ ןוא *לַאיָאר, ןיא ץיז ךיא

 רעטסימ ?וה !וָאלעה,, : טיירש ןַאמרעה .טגנילק ןָאפעלעט רעד .גנולמַאזרַאפ

 ..."רעייו יד טלָאה ? רעטייאעט-ןָאסניקּפָאה יד םָארפ ,ווָאקָאלבַאי

 !ןָאפעלעט !ווָאקָאלבַאי רעטסימ ---

 : טדער ןירג רַאקסָא ,עקדוב ןיא ןיירַא ךיז ּפַאכ ךיא

 -ירּפ, ַא ןבעגעג ךייא טָאה ןָאינוי יד ."יעק-.ָא סטיא; ,ווָאקָאלבַאי --

 ,ףיוא טגנעה רע .ןלייצרעד ןיוש ךייא לעוו'כ .ךיוא ערעדנַא יד ."שזדעליוו

 ךיא גנַאלרעד החמש סיורג ןופ ,ןצרַאה ןופ רעטנורַא רימ זיא ןייטש ַא

 רעבָא רימ טיג רע ...(טנעס ןעצ) "םייד; ןצנַאג ַא -- ּפיט ַא ןענַאמרעה

 ; קירוצ לקינ ַא

 !גונעג טסיא לקינ ענייא !ויקנעהט ? דלײשטָאר יז דניז סַאװ --

 בור סָאד ףיונוצ ךיז ןעמוק ןָאינוי רעד ןופ גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ דלַאב

 ןוא קיסע, ןיא טצוּפעגסיױא עלַא ןענייז ייז ,?לַאיָאר, ןיא רעדילגטימ יד ןופ

 ַא ךָאנ רָאיטקַא ןַא יו ,רעקידנענייש ַא ,ןיקסוג ןָא טמוק'ס ,"קינָאה ןיא

 יאול ,דלעפנירג ןישזד :עטיווס ןייז ןופ טיילגַאב טרעוו רע ."ערעימערפ;

 טלגניר ןעמ .ףָאקניס בייא --- *יֵאב-יסוּפ ןוא ןעהָאק ילרַאשט ,ןײטשדלָאג

 םיא טריטנעמילּפמָאק ןעמ ןוא םיא טרילוטַארג ןעמ ,ןטייז עלַא ןופ םורַא םיא

 עלעשיט ןייז ייב טשינ ךיז רע טצעז לָאמ סָאד .טכירַאב *ןדנצנעלג, ןייז רַאפ

 זיא'ס .ןָאןביױא שיט ןסיורג ַא ייב טציז רע ,סעקדוב:ןָאפעלעט יד ןשיווצ

 .וצ ךימ טפור ןוא ןטייוו ןופ ךימ טקרעמַאב רע !בוטיםוי ןייז --- בוט-םוי

 :ליטש רעד ןיא גָאז ַא רימ וצ טיג רע

 ! עבָארּפ וצ ןגרָאמ טייג ,ווָאקָאלבַאי ,טײרלָא ןייז טעוו'ס --

 -רעיוא סירָאב ,ַאנירַאלעב ַאלעב ,רָאש השמ : עּפורט-רעטַאעט:ןָאסניקּפָאה

 ,סקרַאמ יליס ,ןַאמייה ינימ ,דנַאלַאפ ַאינַאט ,טרעבליז ַאזיל ,רואינש םייח ,ךַאב

 -רַאט השמ ,ַאזַאלעשז רעזייל ,רעדעפ השמ ,זוַארק יבייב ,שטיװָאניבַאר יליט

 "וצ זיא רעטעּפש) ווָאקָאלבַאי םייח ,ןייטשרעבליז השמ ,רעש ריאמ ,יקסווָאל

 ,רעטומלרעּפ םולש :רָאילפוס .(יעלב ןעלעה ןירעליּפשיוש עגנוי יד ןעמוקעג

 ןסעגרַאפ רעדניק, ןיביל .ז ןופ עמַארד עיינ ַא זיא עסעיּפ עטשרע יד
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 -"ַאקיזמ יד וצ ךיז ןעמענ ךיא ןוא ידיורב ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד ."טשינ

 "יזָאּפמָאק רעד ןעוועג גנַאלנרָאי זיא ידיורב ,עסעיּפ רעד רַאפ ןרעמונ עשיל

 רומזמ? : ןענייז סעיציזָאּפמָאק עטסרעלוּפָאּפ ענייז ןופ .רעלסעק דוד טימ רָאט

 רע ."ונכילשת לא? ןוא "לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, סנידרָאג בקעי ןופ "דודל

 ןטעברַא וצ םיא טימ םענעגנָא זיא'ס ,שטנעמ רעקיטומטוג ,רעליטש ַא זיא

 ןוא גנולדנַאה רעד ןופ ןסקַאװסױרַא ןפרַאד ןרעמונ עשילַאקיזומ יד ---

 השמ ןבָאה --- ןפוא ןשיטסילַאער ַא ףיוא עיצַאוטיס רעד ןיא ןסַאּפנײרַא ךיז

 רעטסנרע ןַא ןיא ןעגניז סָאד ידכ -- טגָאזעגנָא רימ רואינש םייח ןוא רָאש

 ."סרעקעמשנייפ, ןוא סרעקיטירק יד ןריקָאש טשינ לָאז עסעיּפ

 ךיא .ךיא ןוא שטיװָאניבַאר יליט ןלעטשוצ ןפרַאד ןצנַאט ןוא ןעגניז סָאד

 ןוא טסניד ַא טליּפש יליט .,ןביירש וצ רעדיל ַא רַאפ סָאװ טשינ טושּפ סייוו

 םתס ךיז ןלָאז רימ ביוא .רעלַאמ-בוטש ַא ייב רעפלעהסיורַא ןַא ליּפש ךיא

 עלַא יד ןיא יו םינּפ ַא ןבָאה ךָאד סע טעװ ןצנַאט ןוא ןעגניז ןלעטשקעװַא

 ,סעקטערעּפָא ןוא סעמַארדָאלעמ

 -טנַא ןַא טימ ,סקואוו ןקירעדינ ןופ ,עלעשטנעמ לַאטנעמיטנעס ַא ,ןיביל

 טשינ לָאמנייק זיא סָאװ עלעכיימש ךעלביל ַא טימ ,רָאה עסייוו ּפָאק ןטזיולב

 ןָא ךימ טקוק רע .ןעגנוקרעמַאב עניימ סיוא טרעה ,םינּפ ןייז ןופ רעטנורַא

 סָאד --- ּפָאק ןטימ וצ-טלקָאש ןוא ןגיוא עקיטומטוג ,עיולב-לעה ענייז טימ

 -- הצע ןַא רעבָא טָאה רע .גָאז ךיא סָאװ ץלַא טימ ןייא טמיטש רע ,טסייה

 עמַארד ןייז וצ קיזומ ןבָאה ױזַא ןעמ ףרַאד םיא טגלָאפ ןעמ ןעוו .רע טגָאז

 ..יֿפָאק ןיא ךָאל ַא יו
 -רעטיצרַאפ ַא ןירג טרעוו -- !ךייא טימ זיא טָאג ,ןיביל רעטסימ ---

 םלוע רעד ןוא ? רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא ? ןעגניז טשינ טסייה סָאװ -- ,רעט

 ןיא ץרַאװש סירָאמ ייב וליפַא טצנַאט ןעמ ןוא ןיוש טגניז ןעמ ? ןגייווש טעוו

 ,ןייז לָאז סע ןכַאמ סע ףרַאד ןעמ .טכערעג זיא ווָאקָאלבַאי .רעטַאעט-טסנוק

 .י."ץנַאג גיצ יד ןוא טַאז ןייז לָאז ףלָאװ רעד; : ןעמ טגָאז יו

 ןייז ףיוא וצ ןיביל טיג --- ןירג רעטסימ ,טכערעג ךיוא ריא טנייז ,ונ --

 ךיז ךיא לעװ ,ךעלדיל ןעגניז סיואכרוד זומ ןעמ בוא .,ןפוא ןשירעדורב-טוג

 ַא ףיוא ןרעװ טכַאמעג טעוו'ס ןעוו טרפב ,הברדא .ןגעקטנַא ןלעטש טשינ

 ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ ,טגָאז ,ןפוא םענייפ

 ביוא -- .ךיא גָאז -- ןינע םעד ןיא טכַארטעגנײרַא טוג ךיז בָאה ךיא --

 עקַאט זיא יליט זַא גנולדנַאה רעד ןיא ןיירַא טריפ ,ןיביל רעטסימ ,ךעלגעמ

 ייב רעפלעהסיורַא ןַא עקַאט ןיב ,ןתח ריא ,ךיא .טסניד ענעפלָאהַאבמוא ןַא

 זיא עיציבמַא ןיימ רעבָא .רעלַאמ-בוטש םעד -- עסעיּפ רעד ןופ דלעה םעד
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 -ליװעדָאװ עלַא ןיא הלכ ןיימ ךיא ּפעלש .רָאיטקַא-ליװעדָאװ ַא ןרעוו וצ רָאג

 רימ ןלעוו םורַא ױזַא ,("סדיינ-רושטעמע;) ןטרעצנָאק-ןרָאטַאמַא יד וצ רעזייה

 ךיוא טעוו'ס ,ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא םלוע םעד ןריזומַא ןוא ןצנַאט ,ןעגניז

 ,עסעיּפ רעד ןופ עיצַאוטיס רעשימָאק רעד ןיא רָאמוה רעמ ןעגנערבניײרַא

 טעװעקיּפעגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ סענעצס עיינ טכַארבעגנײרַא טָאה ןיביל

 וצ ,ןרעמונ עשימָאק עכעלטע ןבירשעגנָא בָאה'כ .סעיצַאוטיס עשימָאק טימ

 עשילַאקיזװמ ןעמוקעגסױרַא ןענייז'ס .קיזומ יד ןפַאשעג טָאה ידיורב עכלעוו

 טסַאּפעגנײרַא ךיז טָאה'ס .,ןטעוד-רעטַאעט עטנַאקַאב-טוג יד טָאטשנָא סענעצס

 ןייז טנעקעג טשינ שרעדנַא רָאג טלָאוװ'ס יו גנולדנַאה רענײמעגלַא רעד ןיא

 ,רענעטָאזעגוצ ַא רימ וצ ןרָאװעג זיא ןירג

 א

 רעד טימ ליװזנַארב ןייק סקנָארב יד ןופ עבָארּפ וצ ךיז ןּפעלש סָאד

 -- ךיא טכַארט -- ןליּפש ןביוהנָא טעוו'מ ןעוו .שינעמוקּפָא ןַא זיא *יײװבָאס,

 .רעגרע ךָאנ ןייז טעוו

 ךיק ַא טימ ךעלרעמיצ ייווצ ןופ על'הריד עקידייל ַא טּפַאטרעד בָאה ךיא

 -יטכיל עלעסיבַא ןייז טגעמעג טָאה גנוניואוו יד ,תמא .,טירטס-יָאבמע ףיוא

 לעוו'כ ןוא קיליב רעייז טלעג-הריד סָאד זיא רעבָא רַאפרעד .רעקיטפול ,רעק

 ָאטשינ ךָאד זיא םענייאניא ץלַא; ."רישפ-רַאק; ןוא ןרָאפ סָאד ןרָאּפשרַאפ

 ? לבעמ ךעלקיטש רָאּפ א ןעמ טמענ ואוו --- זיא םעלבָארּפ ןיימ ."םענייק ייב

 םענייא ייב .וינעווע יײװָאקַאר ףיוא קעװַא ךימ טריפ ןירג טניירפ ןיימ

 ,שיט-ךיק ַא ,טעב ַא :טלדנַאהעגנייא רימ ןבָאה סרעפיוק-טיפענעב ענייז ןופ

 רימ רַאפ טָאה רַאלָאד טרעדנוה ייווצ ןופ עמוס יד .,דָאמָאק ַא ,ןלוטש עכעלטע

 "יו עניימ ןופ ןלָאצסױא ןיוש םיא ךיא לעוװ האוולה יד .רַאקסָא טלָאצַאב

 רימ ןענייז ךָאװ עקיבלעז יד .טכַאמעגּפָא רימ ןבָאה -- רעטַאעט ןיא סעשזד

 ,סרעניואוונייא רעליװזנָארב ןרָאװעג

 ,רואינש םייח טריסישזער עטסעיּפ יד .ךעלרעווש ץנַאג וצ-ןעייג ןבָארּפ יד

 ךיא ןוא יליט ,ךַאילש ןפיוא ףיױרַא ןעמוק רימ זיב ךעלסיבוצ טעשזדנָאלב רע

 ,רעטעברַא-עניב יד ,סענעצס עשילַאקיזומ ערעזנוא ףיוא געט עצנַאג ןטעברַא

 -ַאקעד יד ןעיוב ןפרַאד ייז ,עניב רעד ןופ זנוא ןביירט ,רעדירב-ןַאמצלַאז יד

 טזָאל סע ואוו ןוא רעלעק ןיא ,רעטַאעט ןופ עיִָאפ ןיא רימ ןצנַאט .סעיצַאר

 ,ךיז
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 "יא ןַא ןעוועג זיא ,רעטסַאק טיפ ,ןינב םעד ןופ טנעדנעטניארעּפוס רעד

 ,רעטסַאק וָאשזד ,ןוז ןייז .רעסַאװ ַא יו שידיא טדערעג טָאה רע .רענעילַאט

 ַא ןעוועג גנַאלנרָאי זיא רע ואוו ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא

 "עג טלָאוװמ ןוא סרעפיוק-ןטעליב יד וצ שידיא טדערעג טָאה רע ,רעריסַאק

 ,דיא ַא זיא רע זַא ןריואווש

 רעד ןיא סרעפלעהסיורַא סנירג ."סטעקיט-טיפענעב, ןפיוק סעיצַאזינַאגרָא

 "ריוא לרוחב ַא ןוא ןיילדע ילימ עלעדיימ ַא -- הרבח עגנוי ייווצ ןענייז עסַאק

 ,ףױקרַאפ-ןטעליב םוצ ןיוש ךיז גיוט גרַאװגנוי סָאד ,ןאמשטיר (יזיא) גניוו

 עסעיּפ ןייז זַא ,שוילעּפַאק םעיינ ַא ףיוא רָאש השמ טימ ךיז טעוװ ןיביל

 ןריפפיוא םייב עבט סניביל ןעוועג זיא סָאד) לַאפכרוד רעסיורג ַא ןייז טעו

 טָאה רע ,טרעקרַאפ :ןענואוועג טשינ רעבָא טָאה רע .(עסעיּפ עיינ ַא ענייז

 רעדניק; ןופ ערעימערפ יד לייוו ,שוילעּפַאק םעיינ ַא רָאש השמ ןפיוק טזומעג

 -ַאב ןעוועג זיא םלוע רעד .גלָאפרעד סיורג טימ ךרוד זיא "טשינ ןסעגרַאפ

 ףיוא ןוא עסעיּפ רעד ףיוא םיחבש ןבירשעג ןבָאה סרעקיטירק יד ,טרעטסייג

 ,סרעליּפשיוש יד

 ןזיװַאב ךיז טָאה ,עמַאד עשיטַאּפמיס עדנָאלב ,ענייש ַא ,ַאנירַאלעב ַאלעב

 טייקטריניפַאר טימ ,עסירטקַא עלופליפעג ַא יוװ עלָאר-ןעיורפ-טּפיוה רעד ןיא

 ,םלוע ןפיוא קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה יז .ץנעגילעטניא ןוא

 ,ןכעלמיטסקלָאפ ןופ עלָאר ןייז ןיא ןפָארטעגרעביא ךיז טָאה רואינש םייח

 גנוניימ רעד טימ ןעוועג ןענייז ןשטנעמ-רעטַאעט .רעלַאמ-בוטש ןקיטומ-טוג

 טליּפשעג טָאה רע עכלעוו ,דרעב טימ ןדיא רַאפ קיסַאּפ רָאנ זיא רואינש זַא

 ,"גנוי-ספרָאד, ןופ רעב-שריה יװ ,"רענליוו, יד טימ ןעוועג םש"הנוק ךיז ןוא

 -ךמע רענַאקירעמַא םעד ןופ עיצַאזירעטקַארַאכ ןייז ,"קוביד, ןופ קידצ רעד

 -עג טשינ ךיז טָאה'ס זַא ,שיטסילַאער ױזַא ןעמוקעגסױרַא םיא ייב זיא ּפיט

 ,רָאיטקַא ןַא טליּפש סָאד זַא טביולג

 -קַארַאכ רעד ןגָארטעגיײב ליפ רעייז טָאה עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרעד םוצ

 -ָאק ןכעלסעגרַאפמוא ןַא ןפַאשעג טָאה רע .ַאזַאלעשז רעזייל רעליּפשיוש-רעט

 "ירעדינ ןייז .ןַאמ-ןָאינוי ןטנערברַאפ ַא -- רעטעברַא ןַא ןופ טלַאטשעג ןשימ

 טבילַאב קרַאטש םיא ןבָאה עניב רעד ףיוא טייקידווע'נח ןייז ןוא רוגיפ עק

 ,טכַאמעג

 ןטקָאטעג"דנור םענייש ַא טימ ,ןַאמ רעטיובעג-טסעפ ַא ,רעדעפ השמ

 "-תרדה ןַא ןטַאט ַא טלעטשעגרָאפ טָאה ,רָאה עיורג קיטייצירפ טימ ,םינּפ

 ענייפ ַא ןוא ןדער םוצ ןַאגרָא ןקידנעגנילק ַא טגָאמרַאפ טָאה רעדעפ .םינּפ
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 "יוש רעקיטכיוו ַא רעייז ןעוועג דימת זיא רע .ןעגניז םוצ עמיטש-ןָאטירַאב

 .עּפורט ַא ןיא רעליּפש

 ןשיטַארקָאטסירַא ריא טימ עניב יד טניײשַאב שממ טָאה טרעבליז ַאזיל

 ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה יז .עמַאמ רעשידיא ַא ןופ עלָאר רעד ןיא ןעזסיוא

 ,"עיניפַארג;

 ןטיגשעג ךיז טָאה ,רעליּפשיוש רעטריניטור ,רעטוג ַא ,ךַאברעיױא סירָאב

 -אשונ טשינ טָאה עיצַאזירעטקַארַאכ יד .גרובנעדלָאג ַאלַא עלָאר ןייז ןליּפש וצ

 ,טכַאמעג עילַאק טשינ עלָאר יד טָאה רע שטָאכ ,ןגיוא עניימ ןיא ןעוועג ןח

 -עליּפשױש-רעטקַארַאכ ַא ,ןַאמייה עקנימ :עּפורט רעד ןופ עקירעביא יד

 יליס עלעסירטקַא עגנוי יד ןוא ,ןָאט ןכעלשטנעמ ,ןכעלריטַאנ ַא טימ ןיר

 םעד ןיא קלח ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה ,לרעטכעט ַא ןופ עלָאר רעד ןיא ,סקרַאמ

 ַא ןליּפש טלָאזעג טָאה לרעטכעט רעד ןופ עלָאר יד ,עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרעד

 ַאשימ טימ טנכייצעגסיוא ןיוש ךיז טָאה יז ,יילב ןעלעה ,ןירעליּפשיוש עגנוי

 אטרעב טימ ןבילברַאפ רעבָא זיא יז ,?סעמַאמפיטש? ןיא ןַאמרעג יסול ןוא

 ,שילַאק

 -גרַא טשינ עניב רעד ןופ שממ ןעמ טָאה ךימ ןוא שטיוװָאניבַאר יליט

 טזומעג ןבָאה רימ .ןלָאװקעגנָא ןדייב זנוא ןופ טָאה םלוע רעד .טזָאלעגרעט

 ,"סיב; ףיוא לָאמ עכעלטע ןצנַאטרעביא ןוא ןעגניזרעביא

 רענייק סָאװ עיצקַאפסיטַאס עסיורג ַא ןעוועג זיא ךעלנעזרעּפ רימ רַאפ

 ט'קזוח'עג טשינ טָאה "סרעקעמשנייפ , יד ןופ ןוא סרעקיטירק-רעטַאעט יד ןופ

 ןעוועג זיא'ס יוװ ,"עצנעט ןוא עשרעמ ,עגנעזעג; טימ עסעיּפ ַא זיא זנוא ייב זַא

 ךיז טָאה רענייק .גנַאזעג טימ עמַארדָאלעמ ַא ןופ ן'קזוח וצ רעגייטש רעייז

 ןוא ןעגניז קעװַא םיצולּפ ךיז ןלעטש רימ סָאװרַאפ זנוא וצ טעּפעשטעג טשינ

 -ַאנ ַא ףיוא ןריפניירַא ןרַאפ טידערק םעד .ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתט ןצנַאט

 -עגוצ עלַא ןבָאה גנולעטש'רָאפ רעד ןופ לייט עשילַאקיזומ יד ןפוא ןכעלריט

 ,ןובשח ןיימ ףיוא ןבירש

 ןייז ןיא ,"סטרעװרָאפ, ןיא רעביירש רעטבילַאב ַא ןעוועג זיא ןיביל .ז

 ןיא ןעגנערב וצ ןַאמטָאר ןימינב טנעגַא-עסערּפ רעזנוא ןעגנולעג זיא תוכז

 לקיטרַא ןעמערַאװ ַא ןבירשעג טָאה רע .ןַאהַאק בייא רָאטקַאדער םעד רעטַאעט

 ַא טגַאזעגסיױארָאפ רע טָאה רימ ,לבמַאסנַא םעד ןגעוו ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 ,עניב רעשידיא רעד ףיוא טפנוקוצ

 -דלָאג ,ב .י ,ןילדע םַאיליװ : גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו ןבירשעג ןבָאה'ס

 ,"ילנעי; רעד לארשי ,"רעקידעבעל רעד, :"*גָאט; ןיא ,רעדניל ,ב .נ ,ןייטש

 טניירפ ןיימ ,"לַאנרושז-ןגרָאמ, ןיא םיובנעשריק בקעי ןוא ;"*טַאלבעגַאט , ןיא
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 עכעלטנכעוו ענייז ןיא ןבירשַאב ןייפ רעייז ךימ טָאה םיובנעשריק עלעקנַאי

 רעשידיא רעד ףיוא רע'מינּפ עיינש :לּפעק ןרעטנוא ןטערטרָאּפ-רעטַאעט

 "עג םיא בָאה ךיא סָאװ האנה רימ טוט'ס; :ןעוועג זיא ריפסיוא ןייז ."עניב

 קרָאי-וינ ןיא עניב עשידיא יד ,דנַאליײא-סילע ןופ ןעמענוצרעטנורַא ןפלָאה

 ,"ווָאקָאלבַאי םייח יװ ןטנַאלַאט עגנוי עכלעזַא ןיא ךיז טקיטיונ

 רעגייטש ןייז ףיוא ,"הילע; ןַא טימ ןעוועג-דבכמ זנוא טָאה רידַאנ השמ

 ,..?טייהיירפ, רעד ןיא ,ליטס ןוא

 ןייק טכַארבעגרעטנורַא טָאה עסערּפ רעשילגנע רעד ןופ סרעקיטירק יד

 ןשידיא ןופ דיסח רעסיורג ןוא רוחב רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ליװזנָארב

 -נוא ןעמונעגפיוא טָאה עסערּפ עשילגנע יד ךיוא .,רעּפרַאק סקעמ ,רעטַאעט

 ,קידובכב גנולעטשרָאפ עשידיא רעז

 ,גלָאפרעד רעזנוא טימ םויה-רדס ןפיוא ןעוועג רימ ןענייז *לַאיָאר, ןיא

 -יבמָאק רעזנוא זַא : ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ?סרעגָאזסױארָאפ, ןעוועג ןענייז סע

 ןבָאה ...םלוע-רעטַאעטיןָאסניקּפָאה םעד רַאפ *שירַארעטיל; וצ זיא עיצַאנ

 קרַאטש ױזַא טָאה עסעיּפ רעזנוא ,למיה ןיא רעגניפ ַא טימ יוװ ןפָארטעג ייז

 -ָאנ ןכָאװ ןעצ *טשינ ןסעגרַאפ רעדניקא טליּפשעג ןבָאה רימ זַא ,ןסירעגנָא

 ואוו ,רעטַאעט ןלַאקָאל ַא ןיא דרָאקער ַא ןגָאלש : ןסייהעג טָאה סָאד .,דנַאנַאכ

 ,ךָאװ עדעי טעמכ ןסעיּפ עייג ןקַאב טזומעג טָאה'מ

 "פיוא רימ ןבָאה ,"טשינ ןסעגרַאפ רעדניקק עסעיּפ יד ןעווענַאש וצ ידכ

 -ַאמַארד ַא ,"יירד רעמונ ריט; סנירבָאק ןָאעל געט-ךָאװנטימ יד רַאפ טריפעג

 עמעט רעד ףיוא -- ?ןתח רעלענָאיסעּפָארּפ רעד; ןַאמָאר ןייז ןופ עיצַאזיט

 -סיוא ,עטלַא יד טריסנָאנַא טָאה עסערּפמיא יד .עיצוטיטסָארּפ ןוא סקעס ןופ

 -גײרַא טשינ ןרעוו ןצכעז רעטנוא רעדניק, :עמַאלקער-רעטַאעט עטריבורּפ

 ןיא ךיוא ,רעטַאעט ןיא זָאל ַא ןבעגעג םלוע רעד ךיז טָאה ,ונ-ונ ,?טזָאלעג

 רעד וצ ןעמוקוצ ןענעק וצ ןגָאלשעג שממ ךיז טָאה'מ .געט-ךָאװנטימ יד

 -- טשינ סע טייג, : טלעװ-רעטַאעט רעד ןיא ןעמ טגָאז יו ,ןטעליב ךָאנ עסַאק

 ייב ,"רעטנורַא זיב זיא -- קעװַא סע טייג ; ךיז סיירעצ ןוא םענ שטָאכ זיא

 ןָאעס םענעי טקנוּפ טָאה סרעטַאעט ערעדנַא יד ןיא ,עפש ןעוועג זיא זנוא

 ,..טצילבעג טשינ

 -פיוא "טשינ ןסעגרַאפ רעדניק, עסעיפ יד ןעמ טָאה ןָאזעס ןבלעז םעד

 ,קנַאלב ןָאעל טימ ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא רעטַאעט-קילבָאּפ םעד ןיא טריפעג

 ןעוועג טשינ רעבָא זיא'ס .עּפורט רעקיסַאלקטשרע ןַא טימ ןוא ץַאז גיוודול

 "עג טָאה סרַאטס עקיטרָאד יד ןופ רעדעי זַא ןעוועג זיא ץורית רעד ...סָאד

 .ןייז ןעק'ס .טגיוטעג טשינ סע טָאה רַאפרעד ,ךיז רַאפ תבש טכַאמ
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 ריא , -- עסעיּפ רעטייווצ רעזנוא טימ טריסַאּפ ךיוא טָאה עקיבלעז סָאד
 עמַארדָאלעמ יד זיא רעטַאעט ןיא זנוא ייב .םולב םהרבא ןופ "ץנַאט רעטצעל
 -עג לעיצעּפס ןענייז ןײטשדלָאג ינעשזד ןוא לבעג סקַאמ .גלָאפרעד ַא ןעוועג
 ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש ױזַא ייז זיא עסעיּפ יד .גנולעטשרָאפ יד ןעז ןעמוק
 רעייז ןיא טריפעגפיוא דלַאב סע ןבָאה יז ןוא טכער יד טפיױקעגּפָא ןבָאה ייז זַא
 םכח ַא ייז ייג טנייה ,טצילבעג טשינ עסעיּפ יד טָאה ייז ייב .רעטַאעט-סלּפיּפ
 ? סָאװרַאפ קלָאט ַא ייגרעד ןוא

 רענליוו םעד ןופ ןסעיּפ עקינייא טליּפשעג ךיוא רימ ןבָאה ןָאזעס םענעי

 ,ןטנווָא-ךָאװנטימ יד ןיא רָאנ רעבָא ,רַאוטרעּפער-עּפורט

 שטיוָאנַאמלַאק ירעה ןופ ?ןפױלטנַא רענעמ סָאװרַאפ; עסעיּפ רעד ןיא
 -עג זיא רעגייטש רעד יװ קילדעו .עלָאר-רעטקַארַאכ ַא טליּפשעג ךיא בָאה
 ןעגנוזעג רָאג ךיא בָאה ,טעלּפוק-רעטַאעט ַא ןעגניז טפרַאדַאב ךיא בָאה ,ןעוו
 עלעדיל סָאד ."ךלמילא יבר רעדא עלעדיל סרידַאנ השמ לָאמ ןטשרע םוצ

 רעטַאעט ןיא ןעמוקעג זיא רידַאנ השמ .םלוע םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה
 טשינ ךימ טָאה םלוע רעד .עלעדיל ןייז ןופ עיצַאטערּפרעטניא ןיימ ןרעה וצ
 השמ .טלָאװעג טשינ ךיא בָאה עקיבלעז סָאד ןעגניזרעביא ןוא ,טזָאלעגּפָא
 עילעּפַאק עכעליירפ יד ןעוו, זרעפ ןטרעפ ַא טיירגעגוצ רימ רַאפ טָאה רידַאנ
 יד טימ ןעמַאזוצ טקורדעג ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,"עילע ךלמ ןיבר םעד ןופ
 "יא םייב טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ טנייה ךָאנ זיא עלעדיל סָאד .ןזרעפ ערעדנַא
 ,דיל-סקלָאפ ַא רַאפ טנכעררַאפ זיא'ס .טלעוו רעד רָאג ףיוא םלוע ןשיד

 כא לא
 ו יא

 ןיא זיוה ןגייא ןַא ןיא ןבילקעגרעבירַא ךיז טָאה החּפשמ-ןַאמשיילפ יד
 ךיז ייב יו רעמ ןטרָאד ןעגנערברַאפ ןעלעקנַאי טימ ינעשזד .קרַאּפ-ָארָאב
 ריא זיאס .טשינ ךיא ןעק יורפ ןיימ ףיוא ןבָאה לביאראפ .םייה רעד ןיא
 זיא'ס .ךָאװ ַא געט ןביז רעטַאעט ןיא ןעמונרַאפ ןיב ךיא .קיטעמוא ךעבענ
 ןיא ָאנַאיּפ ןייק ,ןטנװָא ןוא געט עצנַאג דניק ןטימ ןיילַא ןייז וצ רעווש רעייז
 יד ,ןליּפש טימ וליּפַא ןלייוורַאפ טשינ ךיז יז ןעק ,טשינ רימ ןבָאה זיוה

 רימ יו ןעז וצ רעטַאעט ןיא דניק ןטימ ןעמוק ,טשינ יז ןעק םורַא ןופ םינכש
 "רעטניוו דניק ןטימ ןייטש יז ןעק גנַאל יו ָאט -- ? עבָארּפ ייב ךיז ןעשטומ
 ינעשזד רעבירעד ןענייז ,ןייז וצ אנקמ סָאװ ָאטשינ ריא זיא ? ןסיורד ןיא טייצ
 ,קרַאּפ-ָארָאב ןיא עבָאב-עדייז ,עמַאמ-עטַאט ייב טסעג עטּפָא ןעלעקנַאי טימ
 ,דניק ןפיוא ןבעג-גנוטכַא לָאז סע רעװ ָאד זיא'ס .רעכעליירפ ייז זיא טרָאד
 יז ןעק ,ָאד ךיוא טרָאד זיא ָאנַאיּפ ַא .ָאניק ןיא ןּפַאכנײרַא ינעשזד ךיז ןעק
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 סיוא רימ טמוק .קיזומ עשיסַאלק ,רעדירב עריא טימ רעדָא ,ןילַא ןליּפש

 ןליפַא בָאה ךיא .ןליּפש ןכָאנ רעטַאעט ןופ םייהַא םוק ךיא ןעוו ןיילַא ןייז וצ

 רעבָא ךיז ןעק ךיא .ןוז ןיימ טימ לסיבַא ןעגנערברַאפ וצ טייהנגעלעג יד טשינ

 יג ךיא .ןענידרַאפ ,ןטעברַא ךָאד זומ'כ ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ .ןפלעה טשינ

 קיסעלכַאנרַאפ ןוא טניירפ עטוג טימ ןטנוװָא עצנַאג ,געט עצנַאג םורַא ןעד

 -םולש וצ הלוגס ןייק רעבָא .טכערעג ךיוא ךיא ןיב ? דניק ןטימ יורפ ןיימ

 ... ךיז טלקַאװ תיב-םולש רעזנוא ...טשינ רעכיז תונעט עניימ ןענייז תיב

 רעד ןעמוקעג זיא רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא גנולעטשרָאפ ַא סרעזנוא וצ

 תוכייש ןיא עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג רע .גייווצרעבליז ןמלז רעביירש רעגנוי

 ."רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעלא ַא ןבעגוצסױרַא טקעיָארּפ ַא םענייז טימ

 ןַא טימ .קישטנַאמרעגנוי רעטלירבַאב ,רעשיטַאּפמיס ַא זיא גייווצרעבליז

 ןסָאגעגסױא טגיל לעטשעג ןצנַאג ןייז ףיוא .ןגיוא יד ןיא לרעייפ-תונשקע

 ,"ןויבא-ךלמ, ַא

 "ייא ןייז ףיוא ךיז רע טלציוו -- עקירעמַא ןיא החּפשמ:-רעטַאעט יד --

 יורטוצ ןסיורג-וצ ןייק ןזיװעגסיױרַא טשינ לייוורעד ךָאנ טָאה -- ןובשח םענעג

 זַא וצ רימ ןגָאז עלַא רעבָא .טקעיָארּפ ןיימ וצ םזימיטּפָא רעקינייװ ךָאנ ןוא

 טעװ ,ןָאקיסקעל-רעטַאעט ַאזַא ןבעגוצסױרַא ןעגנילעג ָאי רימ טעוו'ס ביוא

 ךיא סייוו ,טידערק .וטפיוא ןיימ רַאפ טידערק ךס ַא ןעמוק ןַאד טשרע רימ

 "טידערק, םעד טימ רעבָא ,עקירעמַא ןיא ךַאז עקיטכיוו ַא רעייז זיא ,ןיוש

 טייצ ןיוש זיא'ס .רָאי ייווצ עצנַאג ןוז ןיימ ןוא יורפ ןיימ ןיוש ךיא עמרָאק

 ןרָאיטקַא יד עקַאט ןוא ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד לָאז טידערק םעד וצ זַא

 .ןָאקיסקעל םעד רַאפ "ןמוזמ, לסיבַא ךיוא ןפַאש וצ ןָאט-םענ ַא ךיז ,אפוג

 סָאװ ,ןמוזמ לרענעצ ןצנַאג ַא טעטימָאק-ןָאקיסקעל םוצ קעװַא קיש ךיא

 .ייןגעמרַאפ ַא סָאד זיא רימ ייב

 שילַאק ַאטרעב

 ַאטרעב ןירעליּפשיױש עטמירַאב יד ןרילָארטסַאג זנוא וצ טמוק חסּפ ףיוא

 רימ זַא ןעמולח טנעקעג ןעד ךיא בָאה !םורַא ךימ טּפַאכ רעטיצ ַא ,שילַאק

 "הנוק ךיז טָאה סָאװ ןירעלטסניק רעד טימ ןליּפש וצ ןעמוקסיוא לָאמַא טעוו

 רענַאקירעמַא רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,רעשידיא רעד ףיוא רָאנ טשינ ןעוועג-םש

 ?עניב

 עשיטעטסעיַאמ ,ענייש ,(ךיוה-וצ עלעסיבַא) עכיוה ַא ,שילַאק םָאדַאמ

 -םיוא .ָאלעשט ַא ןופ ןעגנַאלק יד יװ ,ןדער םוצ ןַאגרָא-עמיטש ַא טימ ,עמַאד
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 "ער ,"געוו רעקיצנייא רעד, רָאש השמ ןופ עמַארדָאלעמ ַא רימ ןבָאה טריפעג

 ,רבחמ ןופ טריסישז

 וצ ןעמונעג שילַאק םָאדַאמ ךיז טָאה עבָארּפ רעטשרע רעד ייב ךיילג

 ...ןירעלטסניק עסיורג יד זיא יז זַא ןליפ וצ ןבעגעג דלַאב זנוא טָאה יז ,זנוא

 ןַא ףיוא עדנדייל ַא .ןרעדנואווַאב וצ ןעוועג זיא עיגרענע עקידלדורּפש ריא

 ןשָאלעגסױא ןצנַאגניא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא טָאה סָאװ ,טײהקנַארק-ןגיוא

 ,סָאד .טריוורענעד ןוא טרירטסורפ רעמ ךָאנ יז טָאה ,ןגיוא עריא ןופ טכיל סָאד

 ,ןרָאיטקַא יד יבגל טײקיזָאלצרַאה ריא ןופ הביס-טּפיוה יד ןעוועג זיא ,ןייז ןעק

 סָאװ דָאזיּפע רעשימָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןבָארּפ יד ןופ רענייא ייב

 : ןזיירק-רעטַאעט ןיא טלייצרעד טציא ךָאנ טרעוו

 רע .רָאמוה ןייז טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא רעש ריאמ רעליּפשיוש רעד

 -רַאּפסנַאמ רעטנוזעג ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע .,רעלציוו ַא ןעוועג עבטב זיא

 ,ןרָאיטקַא-םירבח ענייז ןוא רעטַאעט עשידיא סָאד טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,ןיוש

 טגעלפ רע .רבג ַא גנוי ַא ןעוועג עקַאט זיא ןוא רוביג ַא יו ןעזעגסיוא טָאה רע

 קידנטסעמרַאפ ךיז !*?ַאיד, ַא ריד ביג ךַאי ,קעװַא יַאג :קיטומטוג ןָאט-גָאז ַא

 ןיוש טלָאװ ,תמאב ןָאטעג סָאד רע טלָאװ ,טנַאה רענשזַאװ ןייז טימ ייברעד

 ...ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג טשינ םענעי

 יּפע ןַא טליּפשעג רעש ריאמ טָאה שילַאק ַאטרעב טימ עסעיפ רעד ןיא

 לַאג ַא ןעװעג רָאג זיא ריאמ יוװ ױזַא ,ריציפָא ןשיסור ַא ןופ עלָאר-ןדָאז

 ןופ עלָאר רעד ןיא ןכירקנײרַא טנעקעג טשינ ןפוא-םושב רע טָאה ,רענַאיצ

 שילַאק םַאדַאמ זיב טרַאװעג ןוא ןסעזעגּפָא רימ ןענייז עצנַאג ן'העש .סור םעד

 .סור סלַא עלָאר ןייז רעש ריאמ ןיא ןלענקניירַא טעוו

 -- ,םיא ףיוא טרענודעג יז טָאה -- !ָאנ ,ָאנ ,ָאנ !סָאד טשינ זיא'ס --

 ,ריציפָא ןַא ,סור ַא --- יוג ַא ןופ ּפיט ַא ןלעטשרָאפ טפרַאד ריא ,רעש רעטסימ

 ,טירטסידרַאשטרָא ףיוא רעלדעּפ ןשידיא ןייק טשינ

 לָאמַאכָאנ טריבורּפ רע .טלכיימשעג ןוא טקוקעגפיורַא ריא וצ טָאה ריאמ

 ...רוחב-הבישי ַא ןיוש טליּפש רע ,רעגרע ךָאנ טרעוו'ס --- לָאמַאכָאנ ןוא

 !יוג א !סָאד טשינ זיא'ס -- שילַאק םיא ףיוא טמערַאיל -- !ָאנ !ָאנ --

 ! יוג ןטכע ןַא !טליּפש יוג ַא

 :קיטולבטלאק גָאז ַא רע טיג לָאמַאטימ ,טלכיימש ןוא טציווש ריאמ

 !*טיירלָא יב ליוו טיא, ?ןרעגרע ךיז ריא טפרַאד סָאװ ,שילַאק םַאדַאמ --

 ! יעק-.ָא ?יוג רעטכע ןַא ןרעוװ לָאז ךיא טליו ריא ,(ןייז טוג ןיוש טעוו'ס)

 ,..קיטנגוז זיב ןטרַאװאוצ ןפרַאד רעבָא טעוו ריא

 :ןגיוא עסיורג עריא םיא ףיוא ןָא-טלעטש יז
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 ? קיטנוז זיב ןטרַאװ טסייה סָאװ --

 ןטרַאװ טימ ריאמ טניימ סָאװ :ןרעיוא יד טלעטשעגנָא ןבָאה עלַא רימ

 ? קיטנוז זיב

 דלַאב קיטנוז !שילַאק םַאדַאמ -- .ריאמ טרעלקרעד -- טושּפ ץנַאג --

 ןוא ן'דמש ךיז ךיא לעװ ,סרעטסיולק יד ןענעפע טעוו'מ יוװ ױזַא ,ירפרעדניא

 ...יֹוג רעטכע ןַא ןרעוו

 םַאדַאמ טימ ןעגנולעטשרָאפ יד .,ןבָארּפ יד ןעמוקעגרעביא ןענייז רימ

 "םלוע-שיערמ שינ טָאה עסעיּפ יד ,סעמַאננייא עסיורג ןגיוצעג ןבָאה שילַאק

 ןופ ןליּפש סָאד רעבָא .סנױזַא ןעזעג ןיוש טָאה'מ .עמַארדָאלעמ ַא .ןעוועג

 יד ןדער םייב עיצקיד ריא .,ןרעדנואווַאב וצ ןעוועג זיא שילַאק םַאדַאמ רעד

 טרילעדָאמ ױזַא יז טָאה ןענייוו ןוא ןכַאל םייב ,עסעיּפ רעד ןופ ןגָאלָאנָאמ

 זָאוטריװ ַא ןופ ןליּפש סָאד יו טקנוּפ ןעגנולקעג טָאה'ס זַא ,עמיטש ריא טימ

 שילַאק ַאטרעב ןירעלטסניק יד ןעוועג לחומ ןבָאה רימ .טנעמורטסניא ןייז ףיוא

 ,עבָארּפ ייב גנולדנַאהַאב עמַאזיורג ריא

 5 לא

 -רעטקַארַאכ יד ןָאזעס םענעי זנוא ייב טכַאמעג טָאה לַאפייב ןסיורג ַא

 ַא; עידעמָאק עשילַאקיזומ ַא טריפעגפיוא טָאה יז .ןַאמסעק ילענ ןיטערבוס

 יו ןעוועג ריא רַאפ זיא עלָאר יד .גרעבנייטש המלש ןופ *תבש ףיוא לדנזח

 "עג ךיא בָאה עלָאר-רענעמ-טּפיוה יד .ןזיוהירענעמ יד וליפַא ,ןטסָאמעגנָא

 ןקידנערַאפ ןכָאנ ךיילג .טריװמַא רעייז ךיז טָאה םלוע רעד ,ריא טימ טליּפש

 יגרעבנייטש המלש ,ןַאמ ריא טימ ןַאמסעק ילענ ךיז טָאה ,זנוא טימ ןליּפש ריא

 עטספרַאש יד .עשרַאװ טמערוטשעגפיוא טָאה יז .,עּפָארײא ןייק טזָאלעגקעװַא

 גנילביל ַא ןרָאװעג זיא יז .למיה ןזיב טביולעג יז ןבָאה סרעקיטירק-רעטַאעט

 ,עניטנעגרַא ןיא וצ-רעטעּפש ןוא עינעמור ,ןליוּפ ןיא

 יסעב ןלָארטסַאג ףיוא זנוא וצ טמוק סע זַא טסואוורעד ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ךָאד ךיא ןיב ןסעיּפ עריא ןיא ,החמש-אלמ ןרָאװעג ךיא ןיב ,יקסװעשַאמָאט

 ,ָאטנָארָאט ןופ ךָאנ רעטליּפשעג ַא ןעוועג ןיוש

 -ָאלעמ ַא סעשטיוָאנַאמלַאק ירעה טריפעגפיוא טָאה יקסװעשַאמָאט יסעב

 -עג זיא ןלָאר-רענעמ-טּפיױה יד ןופ ענייא ,"םייה רעייא טיה ןעיורפ, עמַארד

 עלָאר רעד ףיוא .רנַאשז-ץַאז גיוודול ןופ עלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ ַא ןעוו

 -ליז השמ ןוא ַאזַאלעשז רעזייל סרעקימָאק יד רענייצ יד טפרַאשעג ךיז ןבָאה

 --- ןייטשרעבליז רעבָא .ןעגניז טנעקעג טשינ טָאה ַאזַאלעשז ,אלימ ,ןייטשרעב

 ןעגנוזעג טָאה רע -- רעקימָאק-רעטקַארַאכ רעטינעג ַא ,רָאיטקַא רעטוג ַא
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 .עלָאר יד רימ רָאג טיג ןוא יקסװעשַאמָאט יסעב טמענ .טצנַאטעג ןוא ןטעוד

 ךיז ךיא לעװ ןָאינוי רעד ןיא "טניירפ עטוג; ןייק זַא טליפעג ךיילג בָאה'כ

 ףרַאד ,ןענייטשרעבליז סיעכהליוצ ףיוא יו ןוא ,ןפיוקנייא טשינ םעד בילוצ

 ןוש זיא סָאד ,לכעלָאר-ןדָאזיּפע ןיילק ַא עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש ךָאנ רע

 ענייז ןטָארטעגּפָא טָאה רע ,אלימ :ןוורענ ענייז רַאפ ליפוצ עלעסיבַא ןעוועג

 ַא שטָאכ רע זיא -- טכָאקעג ךיז רע טָאה -- ןַאזַאלעשז ןָאזעס ןצנַאג ַא ןלָאר

 רעבָא .ןלױּפ ןופ עּפורט רענליוו רעד ןופ שזַאטס טימ ,רָאיטקַא רעטסואווַאב

 ךיא יו קענש ַאזַא ןבעגקעװַא סע ןוא םיא רַאפ טסַאּפ סָאװ עלָאר ַא ןעמענ

 ןייז טימ ןפָאלעג רע זיא .ןלעוּפ טשרעוצ םיא ייב ןעמ ףרַאד סָאד -- ןיב

 ןרָאילָארטסַאג לייוו ,ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס ןוא ןָאינוי רעד וצ ?טניײלּפמָאק;

 "רַאפ ייז יװ ןסעיּפ ערעייז ןופ לַאנָאסרעּפ םעד ןלעטשוצסיוא טכער ַא ןבָאה

 סע טביילב ,עלָאר יד ןליּפש לָאז ךיא רָאנ זַא ליוו יסעב ביוא ןוא .ןעייטש

 "םד ַא ןרָאװעג רימ זיא ןייטשרעבליז ,טניקסּפ'עג עוויטוקעזקע יד טָאה --- ױזַא

 "לָאב-דוג; ַא ןביילב וצ יבַא ,ןעוועג-לחומ עלָאר יד םיא טלָאװ ךיא .אנוש

 .י.ןָאינוי רעד ןיא

 ,ךיירגלָאפרעד ױזַא ןעוועג ןענייז ןעגנולעטשרָאפ סיקסוװעשַאמָאט יסעב

 טימ טפעשעג ַא טכַאמעג טָאה רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןופ עסערּפמיא יד זַא

 ןופ עּפורט יד ,טסייה סָאד .סעפורט יד טימ ןטייב ךיז ןלָאז ייז ,ןירג רַאקסָא

 יסעב ןוא ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא ןליּפש ןעמוקנײרַא לָאז וינעווע-דנָאקעס

 ,רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיא ןליּפש ןלָאז עּפורט רעזנוא טימ יקסוװעשַאמָאט

 וצ ךַאמּפָא רעייז טקידנערַאפ ןבָאה רָאש השמ ןוא ךַאברעױא ,רואינש יװױזַא

 טָאה ןירג רַאקסָא ןוא טפעשעג םעד ןופ סיױרַא ייז ןענייז ,ןכָאװ 36 יד ןליּפש

 ,עּפורט רעד רַאפ תוירחא עצנַאג יד ןעמונעגרעביא

 ?שטייטס :עיצולָאװער עתמא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןָאינוי רעד ןיא

 ? רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיא טייל-ןָאינוי-טשינ ריפ ןליּפש ןזָאל טעוו ןעמ

 ןוא רעדעפ .טייל"ןָאינוי טימ ןלָאר ריפ יד ןטיברַאפ דלַאב עקַאט ןעמ טָאה

 טשינ יוו-ייס טָאה ַאזַאלעשז .םייה רעד ןיא ןציז ןבילבעג ןענייז יקסווָאלרַאט

 ןוא יקסװעשַאמָאט יסעב ייס ןבָאה ,רימ וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .טליּפשעג

 סיוא זיא ,ןליּפש טשינ ךימ טזָאל'מ ביוא !ןאכ-דע :טגָאזעג ןירג רַאקסָא ייס

 ,טפעשעג

 :ןטעבעג ייז ייב ךיז בָאה ךיא

 רעד ןיא ךעלקילגמוא ךימ טכַאמ ריא ,סױרַא ךימ טזָאל ,תונמחר טָאה --

 !ןָאינוי

 יסעב !טפעשעג סיוא רעדָא -- ךיא :סרעייז ייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה יז
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 ,טגײלעגנײרַא ךיז טָאה ןיקסוג .ןליּפש טשינ רָאיטקַא רעדנַא ןייק טימ טעוו

 ןעמ טָאה ,סעּפורט ייווצ טימ טפעשעג ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע יװיױזַא

 ,רעטַאעט-וינעוװע-דנָאקעס ןיא ןליּפש וצ עיגעליווירּפ יד טגיליװַאב רימ

 -ַאמָאט יסעב .וינעווע רעד ףיוא ךיוא םשור ַא טכַאמעג טָאה עסעיּפ יד

 טירטפיוא ריא ,טפָא-וצ קרָאי-וינ ןיא טליּפשעג טשינ ןיוש טָאה יקסוועש

 יו ןפָאלעג ךיוא זיא ןעמ ,ןציה יד ןיא ןליפַא םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעג טָאה

 גיוודול םעיינ םעד ,רעקימָאק םעיינ םעד ,ךימ ןקוקוצנָא רעדנואוו-זייב ףיוא

 ַאזַא ןיא טליּפשעג ךיא בָאה ןעוו : םולח ַא ןיא יו טליפעג ךיז בָאה ךיא ,ץַאז

 ךיז טָאה רעטַאעט-טָאטש רענדָארג רעד וליּפַא ? רעטַאעט ןקיטכערּפ ,ןסיורג

 .רעצעלּפ טנזיוט ייווצ עּפַאנק יד טימ ץַאלַאּפ םעד וצ ןכיילגרַאפ טנעקעג טשינ

 ןוא תיבה-לעב רעד ןייז ךָאנ לע ךיא זַא טלָאמעד רימ טגָאז רעצעמע ןעוו

 ,עגושמ יו טקוקעגנָא םיא ךיא טלָאװ ,רעטַאעט םעד ןופ רָאטקעריד

 רַאפ ,ךָאו ַא ןעגנולעטשרָאפ ןיינ ,שדוח ןצנַאג ַא טליּפשעגּפָא ןבָאה רימ

 ,ךימ ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ןעמוקעג ןעמ זיא סרעטַאעט עלַא ןופ .רעזייה עטקַאּפעג

 ךיא זַא טמיטשַאב ןבָאה ייז ,.טסירגַאב ךימ ןבָאה *ןעמרָאד, ןוא *סרעשָא; יד

 ...ןביירסיוא ךיז ףרַאד'כ ,עקירעמַא ןיא ?טיילא ַא ןייז ךָאנ לעװ

 ןבָאה לזמ ןיימ ףיוא .רעייפ ַא יוו רימ ףיוא טנערבעג טָאה ןייטשרעבליז

 ,קָאטש ןטייווצ ןפיוא עבָארעדרַאג רעסיורג ןייא ןיא ןָאטעגנָא רענעמ עלַא ךיז

 ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה סָאװ טעלּפוק ַא ןעגנוזעג ךיא בָאה עסעיּפ רעד ןיא

 ןפיולפיורַא טפרַאדַאב ךיא בָאה ,לדיל סָאד ןעגניזּפָא ןכָאנ ךיילג .םלוע םייב

 רַאפ לענש ףיוא ןָאטוצרעביא ךיז ידכ ,עבָארעדרַאג רעד וצ ּפערט יד טימ

 -עג ךָאנ ךיז ןבָאה עבָארעדרַאג רעד וצ קידנפיול .עסעיּפ רעד ןופ לַאניפ םעד

 רענייא ייב ,לדיל ןיימ לָאמַאכָאנ ןעגניזרעביא לָאז'כ ןטנעמסידָאלּפַא יד טרעה

 : סָאװ-טָא טריסַאּפ טָאה ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ

 טָאה ,עבָארעדרַאג ןיא ןפיולניײרַא ןעזרעד ךימ טָאה ןייטשרעבליז יװױזַא

 סע ןוא רעדוּפ טימ לטכַאש ענעכעלב ,עסיורג ַא שיט ןופ ןָאטעג-ּפַאכ ַא רע

 ןרָאיטקַא יד .למוט ַא ןרָאװעג זיא'ס .ןירַא םינּפ ןיא ךיילג רימ ןפרָאװעג

 "רעד ךיז טָאה אנח רעגָאװש ןיימ ןעוו .עדווירק ןיימ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה

 טלָאװעג ןוא עניב רעד רעטניה ןעמוקעג רע זיא ,טנעדיצניא םעד ןופ טסואוו

 "עשט טשינ םיא לָאז רע םיא ייב ןטעבעגנייא םיוק ךיז בָאה'כ .ן'תיממ םיא

 ַא ןייז זומ'כ --- םיא ייב ןטעבעג ךיז ךיא בָאה -- ןַאמ-ןָאינוי ַא זיא רע : ןעּפ

 ןקידנערַאפ לָאז'מ ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ ןיוש ךיז בָאה'כ ...*יָאב-דוג;

 ,ןָאזעס םעד
 לא
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 "רַאפ ןעוועג טשינ רימ זיא ,רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןיא קידנליּפש

 סרעקיזומ יד דצמ תורקפח ַאזַא טזָאלרעד עסערּפמיא יד סָאװרַאפ ךעלדנעטש

 .קורדנייא ןקידלַאװעג ַא רימ ףיוא טכַאמעג טָאה זָאירוק ןייא .רעטסעקרָא ןופ

 רעד .רעטַאעט עשידיא סָאד טרינימָאד טָאה בולק-רעקיזומ רעשידיא רעד

 "ַארַאב) רעמָארד ַא ,ןַאמטַאװ רעטסימ ַא ןעוועג זיא בולק םענופ רעריפנָא

 טָאה םיא .ןטָאנ ןייק ןענעייל טנעקעג טשינ וליפַא טָאה סָאװ (קישטשנַאב

 ,ןטנעמורטסניא-גָאלש יד ףיוא רעדייא *תוחילס, וצ ןּפַאלק וצ טסַאּפעג רעכיג

 עלַא ןבָאה ,ןָאינוי-רעקיזומ רעד ןיא רע'להק רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע יװױזַא

 ,קילב ןייז רַאפ טרעטיצעג רעטַאעט ןיא

 ,סענַאבַארַאב יד ףיוא טעוװעקנעדזעראבעג רע טָאה עבָארּפ-קיזומ רעד ייב

 -ָאט יסעב .ןרעוו ביוט טנעקעג טָאה'מ זַא ,ןעװרַאפ ַא ןָא ןוא סָאװרַאפ ַא ןָא

 : ןטעבעג ךיז יז טָאה ,טרעהעג טשינ ןיילַא ךיז ןוא ןעגנוזעג טָאה יקסוועשַאמ

 ,זעילּפ ,קרַאטש ױזַא טשינ טּפַאלק ,גנילרַאד ,זעילּפ ,ןַאמטַאװ רעטסימ

 : עניב רעד ףיוא ריא וצ ןגירשעגפורַא רע טָאה רעפטנע ןייז

 ךיז ןרעל רעסעב וד ,ןּפַאלק וצ ױזַאװ טשינ ךימ ןרעל !וד ,יעה --

 ,ןצרַאה םייב טמעלקרַאפ ךימ טָאה'ס ,רעטלע רעד ףיוא ןעגניז וצ ױזַאיװ סיוא

 וצ ױזַא ןדער וצ הּפצוח יד ןבָאה לָאז רע ! שפנ רעבָארג ַאזַא ;עקילַאק ַאזַא

 -ַאמָאט יסעב יו טייקכעלנעזרעּפ ַאזַא וצ ךָאנ טסעומש רעוו ; ןירעליּפשיוש ַא

 ךיא בָאה וצ-רעטעּפש .ןעוועג לחומ טשינ לָאמנייק םיא סע בָאה'כ ? יקסוועש

 ,ָאװטסנַאיבָארג ןייז רַאפ םיילפכ"לפכ טלָאצעגּפָא ןַאמטַאװ רעטסימ םעד

 סרעקיזומ יד ךיז ןעייג רעטַאעט ןשידיא ןיא זַא טקרעמַאב ךיוא בָאה'כ

 יד רָאנ יוװ ,ןטרָאק ןיא ןליּפש וצ ןיירַא רעלעק ןיא טיּפ-רעטסעקרָא ןופ סױרַא

 -סױרַא ףיוא סרעדנעטש-קיזומ יד ןשיווצ ןקור ןעמונעג ךיז ןבָאה סרעקיזומ

 ןעוו !ןעגניז טשינ רעמ ןיוש טע'מ ! ןיוש --- טסואוועג םלוע רעד טָאה ,ןייגוצ

 ןיוש טע'מ !ַאהַא -- ןענַאטשרַאפ ןעמ טָאה ,ןעמוקקירוצ ןעזעג ייז טָאה'מ

 טרַאשעגסױרַא ךיז ןבָאה סרעקיזומ יד זיב זַא ,ךיז טײטשרַאפ ...!ןעגניז דלַאב

 טשינ ןוא ,רעכעל-רעלעק עקירעדינ ,עלָאמש יד ךרוד טרַאשעגניײרַא קירוצ ןוא

 ןלעטשרָאפ השעמ-תעשב טנעקעג ןעמ טָאה ,הלילח ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא

 .סענעצס עטסשימָאק רעדָא עטסשיטַאמַארד עטסקיטכיוו יד עניב רעד ףיוא

 ןעוועג רָאג זיא םוקילבוּפ ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא עצנַאג יד !סָאװ ךיא סייוו

 ...סרעקיזומ עקידנכירק יד ףיוא

 ןביילב וצ ןעמוקעגסיוא עסירטקַא רעדָא רָאיטקַא םעד זיא לָאמנייא טשינ

 ,גנַאזעג סָאד ןביוהנָא קידנענעק טשינ ,םלוג ַא יו עניב רעד ןטימ ןיא ןייטש

 -רַאפ ןבָאה ייז זַא ,ןטרָאק ןיא טליּפשרַאפ ױזַא ךיז ןבָאה סרעקיזומ יד לייוו
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 -עניב רעד ןעוו .סרעגניז יד רַאפ ןליּפש וצ טייצ ןיא ןכירקוצקירוצ ןסעג

 :דלַאװעג ַא טימ המשנ ַא ןָא ןיירַא רעלעק ןיא ןגיולפעג זיא רעטלַאװרַאפ

 "וטש ַא ,שינעפיולעג ַא ןרָאװעג טשרע זיא -- !ןליּפש ןיוש ףרַאד'מ !םינלזג

 ןגירקוצניירַא ךיז ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו ,רעקיזומ רעטשרע רעד .שינעּפ

 ףיוא קיטכיו טשינ -- ליּפשרָאפ םעד ןביוהעגנָא טָאה ,טיּפ-רעטסעקרָא ןיא

 "ומ ַא ךָאנ ןוא רעקיזומ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא'ס זיב .טנעמורטסניא ןכלעוו

 -ןרטסניא ןַא ךָאנ ןוא טנעמורטסניא ןַא ךָאנ ןלַאפעגוצ זיא'ס זיב ןוא ,רעקיז

 ,ןבעל'כ ,עיצַאריּפסניא ןַא .רעמָאי-ןצַאק רעתמא רעד ןעמוקַאב ךיז טָאה ,טנעמ

 ...רעגניז םעד רַאפ

 טיּפ-רעטסעקרַא וינעוועידנָאקעס םעד ןיא ןכירקוצניירַא רעטצעל רעד

 סָאד .ףוג-לעב ַא דיא ַא ןעוועג זיא רע .ןַאמטַאװ רעטסימ ןעוועג דימת זיא

 רע טָאה ,םולשב ןכָארקעגנײרַא .ןעוועג רעווש םיא זיא קירוצ-ןוא-ןיה ןכירק

 -- קירוצ ָאד ךיוא ןיוש זיא ןַאמטַאװ : קיוּפ ןיא ץעז ַא טימ ןרעה טזָאלעג ךיז

 ,סעּפע םיא וט ןוא

 א

 ןטיירג ןעמונעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה סרעטַאעט עשידיא ערעדנַא יד ןיא

 רעד .,ךָאנ ןליּפש רימ ןוא סיורג ןענייז ןציה יד ,ןָאזעס ןקידנעמוק םעד רַאפ

 טימ ןּפעלש וצ ךיז סיוא טמוק רימ ,דימ ןיב'כ .ןעמ טליּפש --- טמוק םלוע

 ןיא ץלַא ךָאנ ןענייז ןעלעקנַאי טימ ינעשזד .,ליװזנָארב ןייק ייוובָאס רעד

 ךיא רָאפ ,רעמ טשינ ןעמ טכַאמ עבָארּפ ןייק ,ןיילַא ךיא ןיב ,קרַאּפ-ָארָאב

 "רַאפ ,דניק ןוא בייוו ןיימ טימ ןעגנערברַאפ וצ קרַאּפ-ָארָאב ןייק גָאטייב

 .רעטַאעט ןיא קירוצ -- טכַאנ

 טעוװ יקסװעשַאמָאט יסעב ךָאנ זַא ,דוס ַא ןײרַא רימ טמיור ןירג רַאקסָא

 ןבָאה ףרַאד רע .ןָאזנַאטַאנ סוילושזד רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיא ןליּפש

 רימ טעוו ןָאינוי יד זַא רעכיז זיא רע .ךיא יוװ רָאיטקַא ןַא עסעיּפ ןייז רַאפ

 ןענידרַאפ ךיא לעװ -- ןליּפש ףרַאד ךיא זַא טקנעד ןירג ,ןליּפש וצ ןביולרעד

 בָאה לבעמ יד רַאפ בוח םעד) ןעמוק-ץינוצ רימ טעוו'ס .רַאלָאד רָאּפ ַא ךָאנ

 ןייא-םיטש ןוא הצע סנירג רַאקסָא ןָא םענ ךיא ,(טלָאצעגסיױא ןיוש םיא םיא

 .ךָאזנַאטַאנ סוילושזד טימ ןליּפש וצ

 "ןָאסניקּפָאה םענופ עּפורט רעצנַאג רעזנוא ןופ .עבָארּפ וצ םוק ךיא

 ןעק ךיא .רעמינּפ עיינ עלַא -- ערעדנַא יד ,רעקיצנייא רעד ךיא ןיב רעטַאעט

 טייז ַא ןָא ךיא ייטש .טשינ ךימ ןענעק ייז ןוא ןרָאיטקַא יד ןופ םענייק טשינ

 .ןענעקַאב ךיז לָאזמ טרַאװ ןוא עניב רעד ףיוא
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 -ַאגנַא טָאה'מ עכלעוו ןרָאיטקַא יד לייוו ,רָאפ טשינ ןעמ טנעייל עסעיּפ יד

 ידע סיקסװעשַאמָאט סירָאב ןוא סיקסנישמור ףסוי טליּפשעג ןיוש ןבָאה טרישז

 ףסוי .,רילעוואוי ןמלק רעליּפשיושןַארעטעװ רעד טעװ ןריסישזער ."עטנזח

 .עטערעּפָא רעד ןופ לייט רעשילַאקיזומ רעד טימ ןריפנָא טעוו יקסנישמור

 ,ןלָאר ענעבירשעגסיוא יד ןופ ןטפעה יד סיוא טלייט ןָאזנַאטַאנ סוילושזד

 ,ןליּפש ףרַאד ךיא סָאװ עלָאר יד רימ טגנַאלרעד ןוא וצ ךימ טפור רע

 : רימ ףיוא קידנזייוונָא ,םר-לוקב גערפ ַא טיג רעליּפשיוש רערעטלע ןַא

 ? קרַאמס רעד זיא רעוו ---

 בָאה "טנוזעג-ייז, ַא ןָא ןוא טפעה ןיימ ןענָאזנַאטַאנ ןבעגעגקירוצ בָאה'כ

 טַאהעג ןיוש בָאה'כ ,ןקילג יד ןעוועג-לחומ ןיב'כ .רעטַאעט סָאד טזָאלרַאפ ךיא

 ,..דובכ גונעג ןוא טלעג גונעג

 ןופ ךשמ ןיא ןסעיּפ קיצנַאװצ:-ןוא-טכַא טליּפשעג ךיא בָאה ןָאזעס םעד

 ךיא סָאװ ,ןעוועג זיא רימ רַאפ עטסקיטכיוװ סָאד .ןכָאװ קיצרעפ-ןוא-ייווצ

 ןיא רָאנ טשינ ,ןלָאר ענעדיישרַאפ ןיא ,רעליּפשיוש סלַא ןזיוװַאב ךיז בָאה

 .וינעווע-דנָאקעס ףיוא ךיוא רָאנ ,ליװזנָארב

 ןופ .ןָאינוי רעד ןיא "טניירפ-עטוג; עכעלטע ןפַאשעג ךיוא ךיז בָאה'כ

 ןיא ץעגרע רעטַאעט ַא ןיא ןָאזעס ןקידנעמוק םעד ןליּפש וצ עיגעליווירּפ ַא

 טַאהעג בָאה ךיא שטָאכ ,ןסעגרַאפ געמ ךיא זַא טסואוועג ךיא בָאה ,קרָאי-וינ

 "ןָאנ; ַא רַאפ סעסקוס ליפוצ טכַאמעג בָאה'כ .,ןטָאבנָא-ַאמשזַאגנַא עכעלטע

 בָאה ךיא ,"יֵָאב-דוג, ַא ןייז זומ ןעמ זַא ןסעגרַאפ ךיוא בָאה'כ ."ןעמ-ןָאינוי

 ! *יָאב-דוג,, ןייק ןייז וצ טשינ רעמ : ןסָאלשַאב



 3 לטיּפַאק

 ןעגישימ ,טיורטעד

 רעטַאעט-סלּפיּפ סנַאמטיל ןיא טרישזַאגנַא ןיב ךי

 -טיל םהרבא ןוא ךַאברעיױא םעס :עיצקעריד ,טיורטעד ןיא

 ןכַאברעיױא טימ לייוו ,ַאמשזַאגנַא םעד ןעמונעגנָא בָאה'כ .ןַאמ

 .שימייה טליפעג ןיוש ךיז ךיא בָאה דלָאגנהעש ידייס טימ ןוא

 "גָארָאט ןיא : רָאי עטירד סָאד ןעמַאזוצ ןיוש ךָאד ןענייז רימ |

 ,טיורטעד ןיא טציא ןוא סעלעשזדנַא-סָאל ,ָאט

 ןעמַאזצ ןרישזַאגנַא טנעקעג טשינ ךַאברעיױא טָאה ינעשזד יורפ ןיימ

 ַא זיא רעטסעקרָא ןטימ ןָא ןטרָאד טריפ סָאװ טסינַאיּפ רעד לייוו ,רימ טימ

 ,וָאקשורג םהרבא ,בשות רעטיורטעד

 טימ ןעמַאזוצ ,ןעלעקנַאי טימ ןרָאפ וצ ןטעב קרַאטש ךיז טזָאל ינעשזד

 דניק ןטימ ןיילַא ענייא ןטנוװָא עצנַאג ןייז וצ םעט םעד .טיורטעד ןייק ,רימ

 "ןָאסניקּפָאה ןיא טליּפשעג בָאה ךיא ןעוו ןָאזעס ןטצעל טכוזרַאפ ןיוש יז טָאה

 -לעז רעד ןיא ,ןרעטלע יד ןבעל ןעוועג שטָאכ יז זיא ןטרָאד ,אלימ ,רעטַאעט

 ךיז ןלעװ רימ יוװ ךיג ױזַא זַא וצ ריא גָאז ךיא ?טיורטעד רעבָא ,טָאטש רעב

 טיזיוו ַא ףיוא זנוא וצ ןעגנערברעבירַא ךיא לעװ ,טיורטעד ןיא ןענעדרַאניײא

 .רעכעלמייה ןייז ריא טעוװ ,יעפ רעטסעווש ריא

 ,ןבעגעגפיוא רימ ןבָאה ליווזנָארב ןיא טירטס-יָאבמע ףיוא עלהריד רעזנוא

 -רַאפ עניימ ןופ םעד רַאפ טלָאצעגּפָא ןוא טפיוקעג בָאה ךיא סָאװ לבעמ סָאד

 ,שוביש ַא רַאפ "רעלדעּפ, ַא וצ טפיוקרַאפ ךיא בָאה ,רעטַאעט ןיא ןטסניד

 "יוירּפ-ךיק טימ ,רעמיצ טרילבעמ ַא ןעגנודעג רימ ןבָאה טיורטעד ןיא

 ילַאס ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןרעטלע יד --- רוקָאניױװ החּפשמ רעד ייב ,סעיגעל

 -סָא רַאקסָא רָאילפוס רעזנוא ןענַאטשעגנייא ךיוא זיא ןטרָאד .ןָאספעסָאשזד

 ,טיורטעד ןיא בשות-טעמכ ַא ןעוועג ןיוש זיא רע ,ףָארט

 ַאניגער ,דלעיפ רתסא ,דלָאגנהעש ידייס :ןופ טײטשַאב עּפורט רעזנוא

 יד ןופ ענייא) ןהָאק ידלָאג ןוא לגרַאש ידריוב ,לַאטנעזָאר ַארַאלק ,רעגרעב

 םעס :רענעמ יד .(רָאכ ןיא טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ךעלרעטסעווש

 קחצי ,שטיוװָאנַארַא יאול ,לגרַאש קעשזד ,ץייר דוד ,יקסמוש ףלָאװ ,ךַאברעיױא

 -בַאי םייח ןוא ָאקרא (קַאסיא) קחצי ,גייווצ בייא ,ןָאדרָאשזד ירעה ,דלעפהילב

 .ווָאקָאל

 םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה טיורטעד ןיא בושי רעשידיא רעסיורג רעד
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 ,רוטקעטיכרַא רענרעדָאמ ןופ םיללכ עלַא טיול טיובעגסיוא ,ןינב-רעטַאעט

 טימ ןוא רעצעלּפ-ץיז טנזיוט םורַא טימ טנדרָאעגנייא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד

 זיא ,סיורג קירעביא טשינ ,עניב יד ,םוקילבוּפ ןרַאפ ןטייקכעלמעװקַאב עלַא

 : רקיע רעד .ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט ענעדיישרַאפ רַאפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ

 רעטַאעט ןשידיא ַא רַאפ ךעלסילשסיוא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא ןינב רעד

 ,רַאלָאד טנזיוט קיצפופ ןוא טרעדנוה ייווצ ןופ עמוס ַא רַאפ

 -רַאג ןעיוב וצ : ןסעגרַאפ ָאי לקניפ סירָאמ טקעטיכרַא רעד טָאה סנייא

 טָאה ןעוו ,ןָאטרעביא ןוא ןרימירג וצ ךיז ןרָאיטקַא יד רַאפ ןרעמיצ-עבָארעד

 -רעטַאעט םעד ןיא קיטכיוו ךיוא ןענייז ןרָאיטקַא יד זַא טּפַאכעג ָאי ךיז ןעמ

 סָאד רעביא-יוב ןוא ייג שטָאכ .ןעמעלַא ךָאנ ןעוועג ןיוש זיאיס ןעוו --- ? ןינב

 ןבעג טזומעג ךיז ןעמ טָאה !עגושמ --- ןרָאיטקַא יד בילוצ רעטַאעט עצנַאג

 ,הצע ןַא

 טָאה ,טעמכ עילעטס רעד ןבעל ,ןביוא ןופ טע-טע ,קָאטש ןטירד ןפיוא

 ןרָאיטקַא יד ןלָאז ןוא ,הסיפת ַא ןיא יו ,ךעלרעמַאק עניילק טיובעגוצ ןעמ

 ...החונמ-םוקמ ַא ןבָאה ךיוא

 רעמוז -- ןענַאטשעגסױא *סערונַאק, ענעי ןיא זיא ןעמ סָאװ סָאד ,אלימ

 -סָאװ .הרצ עבלַאה ַא ןעוועג ןיוש טלָאװ -- טלעק ןופ רעטניוו ןוא ץיה ןופ

 ךיז סרעליּפשיוש יד ךָאד ןפרַאד גנולעטשרָאפ ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ? ןעד עשז

 עסעיּפ ַא ןיא עלָאר ַא ןליּפשּפָא טשינ ךָאד ןעק'מ ;לָאמ עכעלטע ןָאטרעביא

 לדיילק ַא סע ךָאד טייג ןעמַאד יד ייב --- רענעמ יו רענעמ .,ץכעוטנָא ןייא ןיא

 ןעוו סיוא טעשטומ ןָאטוצרעביא ךיז שינעפיול סָאד ;ּפָארַא לדיילק ַא ,ףױרַא

 ףיוא יצ ,רעלעק ןיא רעדָא ,קָאטש ןטשרע ןפיוא וליפַא ןענייז סעבָארעדרַאג יד

 ךימ גלָאפ טנייה ..."*סרַאטס, יד רעביא ךיז ןעוט סע ואוו ,אפוג עניב רעד

 ןיינ) גנולעטשרָאפ ַא תעב לָאמ רעקילדנעצ ןָאטרעביא ךיז ףיול ןוא גנַאג ַא

 רעד ףיוא קירוצ ךיילג ןוא קָאטש ןטירד ןפיוא שזַא (ךָאוװ ַא ןעגנולעטשרָאפ

 בקעי ןיא רעטייל ןפיוא םיכאלמ יד יװ םינּפ ַא טַאהעג עקַאט רימ ןבָאה .עניב

 ,.."םילועו םידרוי ,םידרויו םילוע; : םולח ס'וניבָא

 ןעיוב םייב ,סרעליּפשיוש יד ,םינתוחמ-טּפיוה יד ןסעגרַאפ טָאה'מ שטָאכ

 -יניא רעד רַאפ טידערק רעצנַאג רעד ץלַא טמוק ןגעווטסעדנופ ,רעטַאעט סָאד

 רעטַאעט עשידיא סָאד ןעיוב וצ טקעיָארּפ םעד ןריפכרוד ןרַאפ ןוא וויטַאיצ

 ,ןַאמטיל םהרבא לַארטַאעט םעד -- טיורטעד ןיא

 ןסָאגעגסױא יװ ןגעלעג ָאירַאסערּפמיא ּפיט רעד זיא ןענַאמטיל ףיוא

 ַאטעי יורפ ןייז .. .ןגיוצעגנָא ,שירעטלַאװרַאפ ןעוועג ךיוא זיא ןדער ןפוא ןייז

 ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה יז רעבָא ,ןירעליּפשיש עשידיא ַא ןעוועג ךיוא זיא
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 םעד ןייז ןופ עלָאר רעד טימ טלעטשעגנדירפוצ ךיז טָאה ןוא עניב רעד ןופ

 ... בייוו סרָאטקעריד

 ןענייז עכלעוו ןסעיּפ עשידיא ןופ קעטָאילביב ַא טגָאמרַאפ טָאה ןַאמטיל

 ןוא בוט"ןבא ןַא יו טיהעגּפָא ךעלכיב יד טָאה רע .תואיצמהירקי ַא ןעוועג

 .רצוא ןשירָאטסיה ןסיורג ַא טימ יװ ,ןסעיּפ יד טימ טריצלָאטש

 ױזַא .ןטעליב ןפיוקרַאפ וצ ןעוװעג זיא ןגינעגרַאפ רעטסערג סנַאמטיל

 ןַאמטיל טָאה ,עסַאק רעד ייב הרוש ַא טלעטשעגסיוא ךיז טָאה סע יוװ לענש

 קיטכיזצרוק ,ףױקרַאפ-ןטעליב םעד רעריסַאק םעד ןופ ןעמונעגרעביא ךיילג

 םיא ןבָאה ןלירב ענייז ןופ רעזעלג עקיד יד וליפַא זַא ,ןעוועג ןַאמטיל זיא

 רעגניפ יד טימ טּפַאטעגנָא רע טָאה רעבָא ןטעליב יד ,ןפלָאהעג סָאװי-קיניײװ

 | .תועט ַא טכַאמעג ןטלעז ןוא

 ןָאט רע טגעלפ ,טריוורענעד םיא טָאה עסַאק רעד ייב למוט רעד ןעוו

 עסַאק רעד ןופ רעטסנעפ עצנַאג סָאד ןָאט-ןפע ןַא טגעלפ רע : טייקיניילק ןייא

 : םלוע םוצ ןעײרשסױרַא ןוא

 ?ןעמוקעג ריא טנייז טציא !? רענַאידניא יו ךיז ריא טּפוטש סָאװ --

 עצנַאג ַא ןעוועג ריא טנייז ואוו ? ךיז טּפוטש ריא ןוא ,ןטונימ עטצעל יד ,טציא

 טציא !ירפרעדניא רעגייזַא ןעצ ןופ גָאט ןדעי ןטעליב ןפיוקרַאפ רימ ? ךָאװ

 "רַאפ !סעּפע רימ טוט ןוא -- ןטעליב ןייק ןפיוקרַאפ טשינ ךייא ךיא ליוו

 לרעטסנעפ סָאד רעטנורַא-זָאל ַא ןבעג רע טגעלפ ,השרד-רסומ ןייז טקידנע

 !סעּפע םיא טוט ןוא ,ןטעליב ןייק ןפיוקרַאפ טלָאװעג טשינ ,עסַאק רעד ןופ

 ,טריטקעּפסער ןוא טנעקעג טוג ןענַאמטיל טָאה םלוע רעטיורטעד רעד

 ןָאטעג ייז ,רעביארָאפ זיא סעכ סנַאמטיל זיב טרַאװעגוצ קידלודעג ןבָאה ייז

 ...ןטעליב טימ ןעוועג-הכזמ ןוא הבוט יד

 לא א
 | א

 "ייז ןעמוקעג .עכעלרעייפ ַא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ-ערעימערּפ רעזנוא

 סניביל .ז רימ ןבָאה טליּפשעג .טָאטש ןופ *ענעטעמס, יד רעטַאעט ןיא ןענ

 ןטסקעט יד .טרידנעמָאקער עסעיּפ יד בָאה ךיא ."טשינ ןסעגרַאפ רעדניק,

 ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןופ ךָאנ ,עקיטרַאפ טַאהעג ךיא בָאה קיזומ רעד טימ

 יד ןוא טײקמערַאװ ךס ַא טימ גנולעטשרָאפ יד ןעמונעגפיוא טָאה םלוע רעד

 .ןעוועג ןח-אשונ קרַאטש טָאה עּפורט

 -סיוא טשינ ךָאנ רימ זיא'ס ןעמעוו טימ ,עּפורט רעד ןופ םירבח יד ןופ

 ףלָאװ ןַאמסדנַאל רענדָארג ןיימ :ןעוועג ןענייז ,ןעמַאזוצ ןליּפש וצ ןעמוקעג

 םַאדַאמ רעטסעווש ןייז ,ענדָארג ןיא סַאג ס'והילא 'ר ןופ רָאמרַאמ) יקסמוש



 43 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקַאלבַאי ןַאמרעה

 (עניב רעשיסור רעד ףיוא ןירעליּפשיוש עטמירַאב ַא ןעוועג זיא ַאיַאקסמוש

 -ער רעד ךָאנ ןבָאה ,ןַאמדנַאל ַאלעפ ןירעליּפשיוש יד ,יורפ ןייז טימ יקסמוש

 ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה ייז זיב טלעװ ַא טרעדנַאװעגסױא דנַאלסור ןיא עיצולָאװ

 רעליּפשיוש רעטריניפַאר ,רענייפ ַַא ןעוועג זיא יקסמוש .עניכ ,ןיברַאכ ןייק

 ןעמָאנ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה רֶע ,שטנעמ רעטנעגילעטניא ,רעטנרעלַאב ַא ןוא

 רעד ךיוא זיא רע) רעביירש-ןסעיּפ ןוא רעליּפשילדיפ ,רָאטיזָאּפמָאק סלַא

 רעכלעוו טימ ,"ץעידָאלָאמ עקוװָאילק עטערעּפָא רעטנַאקַאב רעד ןופ רבחמ

 ,(קרָאי-וינ ןיא טריטובעד טָאה וועדעבעל ןרהא

 זיא רע .לגרַאש קעשזד טליּפשעג טָאה עלָאר עשימָאק:רעטקַארַאכ יד

 עשידיא סָאד .קסעלרוב ןופ ןוא ליװעדָאװ ןשילגנע ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג

 ,זיא-סעייוו ,ךיז טגעלפ רע רעבָא ...גנירג ןעמוקעגנָא טשינ םיא זיא ןושל

 טָאה ןוא קיטש ענייז ןופ טכַאלעג טָאה םלוע רעד .ירבע רעד טימ ןעווַארּפס

 עלעבייוו גנוי ןייז טיורטעד ןייק טכַארבעגטימ ךיוא טָאה רע .טַאהעג האנה

 ,עסירטקַא עשידיא ַא ןרָאװעג ךיוא טייצ רעד טימ זיא יז .,ידריוב

 רתסא ןירעגניז ןוא ןירעליּפשיוש יד טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןסיורג ַא רָאג

 עשידיא יד, סלַא ָאידַאר רעקרָאי-וינ רעד ףיוא טנַאקַאב ןעוועג זיא יז) דלעיפ

 עמיטש ענעטלעז ַא טגָאמרַאפ טָאה יז ,("טימס יעק עשידיא; רעדָא *עמַאמ

 טמערוטשעג םלוע רעד טָאה רעמונ ןשינזח ַא ןעגניזּפָא ריא ךָאנ ,ןעגניז םוצ

 ,ןטנעמסידָאלּפַא טימ

 -ףוב ןופ רנַאשז םעד ףיוא טרישזַאגנַא לעיציפָא ןעוועג ןיב ךיא יװױזַא

 עסירטקַא-רעטקַארַאכ יד טפָא רעייז ןעוועג עשרָאינטרַאּפ ןיימ זיא ,רעקימָאק

 .ןעגניז םוצ ןוא ןדער םוצ עבמעג ַא טימ ןירעליּפשיױש ַא ,לַאטנעזָאר ַארַאלק

 ,לבמַאסנַא רעזנוא ןופ לַאנָאסרעּפ םעד ןיא טסַאּפעגנײרַא טוג רעייז ךיז טָאה יז

 ,םלוע םייב ןעוועג ןח-אשונ ןוא טצנַאטעג ,ןטעוד ןעגנוזעג עדייב ןבָאה רימ

 זיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג .ץייר דוד ןעוועג זיא ןָאיטקַא רענייפ ַא רָאג

 טרישזַאגנַא רע זיא ,עילַארטסױא ןופ רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ רע

 ,טיורטעד ןייק ןרָאװעג

 ,ענָאדַאמירּפ עגנוי ַא טירטפיוא ןטשרע ריא טכַאמעג ךיוא טָאה זנוא טימ

 א רַאפ סניװעג ַא ,עמיטש רענייפ ַא טימ ,עקנינייש ַא .רעגרעב ַאניגער

 ,טָאטש-ץניװָארּפ

 קַאסיא ןעוועג ןענייז עפורט רעד ןופ םירבח עטסטנעָאנ עניימ ןופ ייווצ

 -עגרעבירַא ןָאזשיפ ַאשימ טָאה ןפָארטסָא .ףָארטסָא רַאקסָא ןוא ָאקרַא (קחצי)

 סלַא טיורטעד ןיא ןבילברַאפ רע זיא ,עינעמור ןופ עקירעמַא ןייק טכַארב

 ןשידיא םייב ערעירַאק ַא טכַאמעג רעטעּפש רעבָא ךיז טָאה רע ,רָאילפוס
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 ןיא רָאטַאטנעמָאקָאידַאר ןוא רעביירש-ןסעיּפ ,ָאירַאסערּפמיא סלַא רעטַאעט

 ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןוא ָאגַאקיש

 "לכ רעצנַאג רעד ןוא רָאיטקַא ,רעטלַאװרַאפ-עניב רעד ןעוועג זיא ָאקרַא

 : תולוק ןעגנַאגעג ןענייז ,סעּפע רָאנ יו דלַאב ...ךלו

 !!!ָאקרַא --

 רעד ןיא ץלַא יו רעמ רעטַאעט עשידיא סָאד טַאהעג ביל טָאה ָאקרַא

 ,טנוזעג ןוא ןעזסיוא ןיא רעקניכַאװש ַא ,רעקנירַאד ַא ,רעקירעדינ ַא .טלעוו

 טָאה'מ) זיר ַא ןרָאװעג רע זיא ,עניב רעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו רעבָא

 ןרעדנַא םעד טימ ןטייברַאפ וצ טשינ ידכ ,ָאקרַא "רעניילק, רעד ןפורעג םיא

 ןלַאפעגקעװַא ָאקרַא זיא לָאמ ןייא טשינ .(ָאקרַא קחצי ןיזוק ןייז ,רעליּפשיױש

 "רָאפ רעד יװױזַא רעבָא ,גנולעטשרָאפ ַא רַאפ עניב רעד ףיוא טייקדימ ןופ

 טָאה טייקביוט ןייז וליפַא ,טבעלעגפיוא קירוצ רע טָאה ףױרַא זיא גנַאה

 ןרעה טפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ץלַא .טעברַא רעד וצ טרעטשעג טשינ םיא

 עשידיא ןגעװ טלדנַאהעג רָאנ ךיז טָאה'ס ביוא ,טרעהרעד דלַאב רע טָאה

 ןיא ןבילברַאפ זיא ָאקרַא ַארעס יורפ ןייז .רעטַאעט ןשידיא ןוא ןרָאיטקַא

 ןוא עטסנעש יד טיינ יז .עקרעדיינש עטנכייצעגסיוא ןַא זיא יז) קרָאידוינ

 "דנָאקעס ףיוא רעטַאעט ןשידיא ןופ סעסירטקַא יד רַאפ רעדיילק עטסנרעדָאמ

 ,(ןינעווע

 "רָאפ, ןופ סרעטערטרַאפ יד ןזיװעגסױרַא ןבָאה סערעטניא ןסיורג ַא רָאג

 יד ,ַאזָאר יורפ ןייז ןוא גרעבנייו לאינד-והיעשי :טיורטעד ןיא "סטרעוו

 "יא ַא טימ טריפעגנָא טָאה ןַאמטלַא) ןַאמטלַא ןוא ןַאמניילק .רד ,סנייטשנרעב

 ןוא ירעה ,(טנעגַא-סנערושניא ןַא) ןעזָאר .ּפ ןטיינ ,(םַארגָארּפ-ָאידַאר ןשיד

 -ָאידַאר ןשידיא ןרעלוּפָאּפ ַא טימ טריפעגנָא רעטעּפש) גרעבנייוו ינעשזד

 ,(םַארגָארּפ

 -יױזַא ןעוועג רָאנ טלָאװ .ןעוועג ברקמ ךימ ןבָאה טײלסדנַאל רענדָארג יד

 .ןעמעוו ייב ןוא ואוו טלעפעגסיוא טשינ טָאה'ס יװ ,ןעגנערברַאפ וצ טייצ ליפ

 יד ןעוועג ןענייז רעטַאעט ןשידיא רעטיורטעד םעד ןופ ןטָאירטַאּפ עסייה

 ואוו ,סָאג רעטפלעווצ רעד ףיוא ."גנעג-לּפריוּפ; רעד ןופ טייל-הרבח עשידיא

 רעבָא ...וויטקַא רעייז ןעוועג ייז ןענייז ,ןענופעג ךיז טָאה רעטַאעט סָאד

 ןעמוקסיוא זנוא טגעלפ טפָא רעייז .גנולעטשרָאפ ַא טלעפרַאפ טשינ ןבָאה יז

 -ַאב ןייז טגעלפ הביס יד ...הרבח רעד ןופ *רעמָאטסָאק; ַא ןרילרַאפ וצ

 רימ ...עטקידיילרעד ץעגרע ןענופעג ייז טָאה'מ : ןעגנוטייצ עלַא ןיא ןבירש

 ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא ,סעיפַארגָאטָאפ עטקורדעג יד ןופ טנעקרעד ייז ןבָאה

 ,"הרבח; רעד וצ טגנַאלַאב ןבָאה ייז זַא ןייז דשוח טנעקעג טשינ
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 ערעזנוא ןופ םענייא טע'בנגַאב טָאה'מ ןעוו לַאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס

 -אשמ; םעד ןופ טסואוורעד ךיז ןבָאה ?ןטָאירטַאּפ, ערעזנוא ןעוו ,ןרָאיטקַא

 ױזַא ןוא ...ןכוזּפָא ךיז טעװ הבנג יד זַא טרעכיזרַאפ זנוא ייז ןבָאה ,"ןתמ

 יד טרעקעגמוא טָאה'מ ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס .ןעוועג עקַאט זיא

 -עגנָא טוג ןעמ טָאה רעגניפ עקּפעל יד טימ "רבד-לעב; םעד ,קירוצ הבנג

 ,..סטוג"ןוא-בָאה סרָאיטקַא ןַא ןעּפעשט רַאפ רענייב יד ןכָארב

 צ

 ,טסואוועג ןיוש ךיא בָאה ,טָאטש-ץניװָארּפ ַא ןיא ןָאזעס ןצנַאג ַא ןליּפש וצ

 ןעמ טָאה ךָאוװ-ףוס ןדעי ,טעברַא לקיטש ענשזרָאטַאק ַא ,אמזוג-ילב ,זיא'ס זַא

 לדָאנ ןופ טשרע -- עיינ ַא עקַאט רעבָא .עסעיּפ עיינ ַא ןלעטשוצ טזומעג

 -רַאפ :ןטייצ עקיטנייה טוט'מ סָאװ סָאד ןָאט טנעקעג טשינ טָאה'מ .,סױרַא

 !לסינקַאנק ךימ ףור --- ןוא ןעמָאנ םעד ןטייב ,טלַאהניא םעד לסיבַא ןעיירד

 -ָאטייב ייווצ ןוא ךָאװ ַא ןעגנולעטשרָאפ-טנװָא ןביז ןעמ טָאה טליּפשעג

 יו סעסעיּפ ןעמ טָאה טקַאבעג .(םיבוט-םוי ךיוא ,קיטנוז ןוא תבש) עקיג

 ןליּפש טנעקעג טשינ ןעמ טָאה רעגַאלש ןטסערג םעד לייוו ,תוצמ חסּפ"ברע

 ייוצ עצנַאג ןליּפש וצ ,ןעגנולעטשרָאפ ףניפ --- ךָאוװ-ףוס ןייא יו רעמ

 .ןריקיזיר טנעקעג טשינ רימ ןבָאה -- ןעגנולעטשרָאפ ןעצ --- ןכָאוװ-ףוס

 םעד ןיא רעלוּפָאּפ זיא סָאװ ץלַא טליּפשעגרעביא רימ ןבָאה ךָאװנטימ ןיא

 רימ ןבָאה סקיטשרענָאד עשירַארעטיל יד .רַאוטרעּפער-רעטַאעט רעשידיא

 רעד ןופ בור סָאד טָאה רַאוטרעּפער ןטסנרע םעד ,תמא .,ןטלַאהעגנָא ךיוא

 טָאה .טזומעג יוו-ייס ןעמ טָאה עבָארּפ ןכַאמ רעבָא ,טליּפשעג ןיוש עּפורט

 "עט ןיא ןפָאלעג ןוא ץרַאה סָאד טּפַאכעגרעביא ,געט עצנַאג טריטעּפער ןעמ

 .ןליּפש ןירַא רעטַא

 ןיא ןלָאר עכעלטנגוי עקיטכיוו יד ןליּפש ןופ ןטכילפ עלַאמרָאנ עניימ וצ

 "ישזער ,טסקעט ןבירשעג ,קיזומ טרינָאּפמָאק ךיוא ךיא בָאה ,עסעיּפ רעדעי

 ךָאנ ךיא בָאה -- קינייװ סָאד זיא .טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו ןסעיּפ יד טריס

 -עג .העשיָאידַאר רעשידיא רעד ףיוא ןענַאמטלַא ייב ןעמענלײטנָא טפרַאדַאב

 םַארגָארּפ-רעטַאעט רעזנוא ןריסנָאנַא ןענעק וצ ידכ טסיזמוא ךיא בָאה ןעגנוז

 .ךָאװ רעד ןופ

 ןשיוצ תיב-םולש רעד סָאװ שודיח ַא זיא ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא

 סָאװ ןעוועג רוסא ריא זיא'ס ?ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל טָאה רימ ןוא ןינעשזד

 וצ ,קרָאי-וינ ןייק םייהַא ןרָאפ וצ ןבילקעג עקַאט ךיז יז טָאה .,ןייז וצ אנקמ

 .עמַאמ"-עטַאט
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 -טסַאג יד טימ ןליּפש סָאד ןעוועג זיא ןרָאיטקַא יד רַאפ ןטסרעװשמַא

 -יובעג יד יו רעגרע ןענייז תופשכמ עטכַאמעג/; זַא ךָאד טגָאז'מ ,ןטסיטרַא

 רעבָא .ןרעטש עטריטנעטַאּפ יד ןופ ןטילעגנָא גונעג ךיז ןבָאה רימ ."ענער

 טשינ רעמ ןבָאה עכלעוו ,סרעלטסניק ענעקַאברעד-טשינ ,עטרירטסורפ יד ןופ

 ףיוא זנוא וצ טזָאלעגרעטנורַא ךיז ןוא קרָאי-וינ ןיא לגיופ םעד ןסיש טנעקעג

 ,ךימ ,ןטלַאהוצסיוא טשינ ןעוועג זיא ייז ןופ --- "עקניזימ יד ןבעגוצסיוא;

 זיאמ .ןָאט וצ סּפיּפ ַא טגַאװעג טשינ ןבָאה ,טייל-ןָאינוי ןייק טשינ ,עגנוי יד

 ...לגענ יד רעטנוא *עטבלַאזעג, יד ןכָארקעג

 ןָאעל ,ןַאמסקַאװ השמ זנוא טימ טרילָארטסַאג ןָאזעס םענעי ןבָאה סע

 ימייה ,דלָאגנהעש ףעזָאשזד ,גרובנעדלָאג לעומעס ,רעצלעמ ינע ,קנַאלב

 ייב טריפעגפיוא טָאה לעסעשזד שזדרָאשזד ,שילַאק אטרעב ןוא ןָאסבָאקיישזד

 ףיוא "רעגניז-זעשזד רעד, ןבעל ןשידיא ןופ עסעיּפ ַא רעטַאעט ןיא זנוא

 ,שילגנע

 עימעדיּפעדיולפ , יד

 "ונובר רעד םיצולּפ טמענ ,תורצ לסיבַא טלעפעגסיוא זנוא טָאה רעמָאט

 -- "ולפ, יד .רעטניוו ןטימ עמַאס ןיא הפגמ ַא רעטנורַא טקיש ןוא םלוע-לש

 ןוא עקירעמַא ץנַאג טּפַאכעגמורַא טָאה עימעדיּפע יד .ןפורעגנָא סע ןעמ טָאה

 ,טיורטעד ןיא שזַא זנוא ךיוא טּפַאנשרעד טָאה

 -עטסוּפ ןעמונעג טָאה רעטַאעט סָאד .ןגילפ יװ ןלַאפעג ןענייז ןשטנעמ

 ךיז לָאז'מ ,טנרָאװעג ןעמ טָאה ןעגנוטייצ עלַא ןיא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא .ןעוו

 יד .םלוע ןַא ףיונוצ ךיז טמוק סע ואוו ,רעצעלּפ עכעלטנפע ןופ ןטיהסיוא

 טרעטיצעג טָאה'מ .טכַאמרַאפ ןעמ טָאה ןלושירעדניק יד ,ןטלַאטשנַא-ןרעל

 ,תאלוח רעד טימ ןקעטשנָא טשינ םולשו-סח ךיז לָאז'מ ,סַאג ןיא ןײגוצסיױרַא

 טייקטכייפ עטלַאק ַא ,למור םוצ טליּפשעגוצ ךיוא ןַאד טָאה רעטעוו סָאד

 -עגניירַא טָאה סָאװ טײקסַאנ ַא .טָאטש רעד ףיוא טזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה

 ןוא ןרעיוא יד ,זדלַאה םעד ,ןעגנול יד טרימַאלפניא ,רענייב יד ןיא ןעגנורד

 רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ טשינ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,עקינעי יד ,זָאנ יד

 טרָא ןייק ךיז ןוא עטעדַאשטרַאפ יװ ןכָארקעגמורַא ךיוא ןענייז ,תאלוח-"ולפ,

 ,גנולעטשרָאפ ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ ןבָאה ,רעבָא ,רימ .ןענופעג טשינ

 ! רעטַאעט ןליּפש רימ
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 ןבָאה רימ ,שילַאק ַאטרעב םַאדַאמ טרילָארטסַאג טלָאמעד טָאה זנוא טימ

 ןױש בָאה ךיא ."געוו ןטימ ןיא; עמַארד סרָאש השמ טריטעּפער ריא טימ

 "ּפָא ןַא זיא ןליּפש וצ ריא טימ זַא ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןופ ךָאנ ,טסואוועג

 ,רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא לָאמ סָאד רעבָא ,שינעמוק

 ףלָאװ ןַאמסדנַאל ןיימ ןטילעג ןטסרעממַא טָאה שילַאק םַאדַאמ רעד ןופ

 ןייז .עסעיּפ רעד ןופ עלָאר-רענעמיטּפיוה יד טליּפשעג טָאה רע .יקסמוש

 קידלודעג רע זיא .,שילַאק רעד טימ ןעוועג זיא ענעצסנַאזימ ,עיצקַא עצנַאג

 ,ןלַאפ טרָאװ ַא וליפַא טזָאלעג טשינ ןוא ןזירּפַאק עלַא ריא ןופ ןענַאטשעגסיױא

 רעביל ַא ןוא שטנעמ רעקיצרַאה ַא ,רעליטש ַא עבטב ןעוועג זיא יקסמוש

 ,ןילּפיצסיד-עניב ןוא גנַאגוצ-עניב ןשיאעּפָאריײא טגָאמרַאפ טָאה רע .עגעלָאק

 ןלעטשוצנדירפוצ תוחוכ עלַא טימ טכוזעג ןוא ךיז ןיא טקיטשעג ץלַא טָאה רע

 ךיז טָאה יקסמוש ,ןפלָאהעג טשינ רעבָא םיא טָאה'ס ,שילַאק םַאדַאמ רעד

 ןופ קלח ןסיורג ַא זַא ,קפס ןייק טשינ רימ ייב זיא טציא) ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא

 טָאה סָאװ עימעדיּפע-"ולפ, רעד וצ ןביירשוצ ןעמ ףרַאד טײקנפלָאהַאבמוא ןייז

 ןייז טכַאװשעגּפָא ןוא םירבא ענייז ןיא טרעמַאלקעגנייא טַאהעג ןיוש ךיז

 .לעטשנגעק

 -לַארענעג יד .ערעימערּפ יד ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה טנוװָא קיטיירפ

 רעגייזַא 7 םורָא .ירפרעדניא רעגייזא 9 קיטיירפ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה עבָארּפ

 ךיז טָאה גָאט ןצנַאג םעד ךרוד ,טריטעּפער ץלַא ךָאנ רימ ןבָאה טנווָא ןיא

 ןרָאיטקַא עקירעביא יד ,רימ .ןיקסמוש ףיוא טריוורענעד שילַאק םַאדַאמ

 םייהַא ןײגוצקעװַא טגַאװעג טשינ ןוא רעטַאעט ןיא טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה

 עסעיּפ רעד וצ ןטיירגוצוצ ךיז

 עלָאר רעד טימ ייס טלגנַארעג ךיז טָאה ,סקַאװ יוװ לעג םינּפ ןייז ,יקסמוש

 -עג טשינ ןיוש זיא ןײגוצמיײהַא טייצ ןייק ,שילַאק םַאדַאמ רעד טימ ייס ןוא

 ַא ,עװַאק ַא ךָאנ טקישעגסױרַא .רעטַאעט ןיא ןבילברַאפ ןיוש ןעמ זיא ,ןעוו

 ןוא ןרימירג וצ ךיז קָאטש ןטירד ןפיוא טרעטעלקעגפױרַא ןוא --- שטיוודנעס

 ,גנולעטשרָאפ רעד וצ ןָאטנָא ךיז

 :טסיירטעג םיא בָאה ךיא .עניב רעד ףיוא ןציז ןבילבעג זיא יקסמוש

 ךָאנ .עלָאר רעד ןיא עיצַאסנעס ַא ןייז טסעװ ,יקסמוש .,ןעז טסעוו --

 ,ןליּפש ןייד רַאפ ןביול ךיד שילַאק םַאדַאמ טעוװ גנולעטשרָאפ רעקיטנייה רעד

 סָאד ןעוועג ךיוא זיא ןטרָאד .רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םענופ ךָאנ יז ןעק ךיא

 .רעדעפ השמ טימ עקיבלעז

 ןעמונעגנָא ,ןגיוא עדלימ ייווצ ענייז טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה יקסמוש

 : טצכולשעגסיורַא ליטש ןוא טנַאה ןיימ
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 רימ זיא'ס ...ןעמוקוצרעביא סָאד ןיוש ןעמ טבעלרעד יװ ,עקמייח ---

 ,.טלַאק ...טלַאק

 -מורַא ךיז טָאה סָאװ ,ענירעלַאּפ ַא טימ טקעדעגוצ ןיקסמוש בָאה ךיא

 ןבָאה רימ סָאװ "אבכוכ"רב; סנעדַאפדלָאג ןופ ןסילוק יד רעטניה טרעגלַאװעג

 ןיא ןבילקעג ןיוש ךיז טָאה םוקילבוּפ סָאד ,רעירפ טכַאנ ַא טימ טליּפשעג

 זיא ןיקסמוש רַאפ ."געוו ןטימ ןיא; ןופ ערעימערּפ רעד וצ ןײרַא רעטַאעט

 רעד טָאה רעטעּפש העש רעבלַאה ַא טימ ..."געוו רעטצעל רעד; ןעוועג סָאד

 ןיא טריפעגּפָא םיא ןוא ססוג ַא רַאפ טרעלקרעד םיא רָאטקָאד-סנַאלובמַא

 ,לָאטיּפש

 עקַאט טָאה שילַאק םַאדַאמ .טגײלעגּפָא טשינ גנולעטשרָאפ יד טָאה'מ

 טלדנַאהעג רעבָא ךיז טָאה סע ןעװ .עניב רעד ףיוא עיצקעפרעּפ טכוזעג

 ,ןירַאטערקעס ריא טָאה ,עמַאננייא רעד ןופ טנעצָארּפ-ָאטורב ריא ןרילרַאפ וצ

 טָאה ץייר דוד ...ןליּפש וצ טלעוּפעג ריא ייב ,ןעיליל רעטכָאט ענעגייא ריא

 ירעה ןעמונעגרעביא טָאה עלָאר ס'צייר .עלָאר סיקסמוש ןעמונעגרעביא

 ,ןָאדרָאשזד

 ,טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד .ףױרַא גנַאהרָאפ רעד זיא 0

 ןעמייה יד ןופ ןדיא יד טּפעלשעגסױרַא טָאה שילַאק ַאטרעב ןעמָאנ רעד

 טימ טָאה םלוע רעד .ןטלַאהעגקירוצ טשינ ייז טָאה הפגמ-י"ולפ, יד וליפַא

 .ןעמולב טימ ןעקנָאשַאב ריא ןוא ןירעלטסניק רעד טרידָאלּפַא גנורעטסײגַאב

 ןלענָאיצידַארט םעד ןטלַאהעג יז טָאה ,עקירעמַא ןיא רעגייטש רעד יװ

 ןכַאמ ןפלעה רַאפ ןרָאיטקַא יד ןופ ןדעי טביולעג ןוא טקנַאדעג :"שטיּפס,

 ףלָאװ טָאה טייצ רעד ךרוד .גלָאפרעד ןלַאסָאלַאק ַאזַא רַאפ טויבעד ריא

 ,גנודניצנָא-חומ ַא טימ טוט ןוא ןבעל ןשיװצ טבעוושעג יקסמוש

 ןטיברַאפ טונימ רעטצעל רעד ןיא טָאה סָאװ ,ץייר דוד רָאיטקַא רעד

 ןבָאה רימ ןוא ,עלָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא רעייז אקווד ךיז טָאה ,ןיקסמוש

 טימ טשינ סעּפע טליפרעד ץייר דוד ךיז טָאה לָאמַאטימ .טרעדנואווַאב םיא

 רעד ןופ רעװ .טכַאמעג טשינ ןופרעד רע טָאה ןזעוו ליפוצ ןייק .ןעמעלַא

 טצכערקעגרעטנוא לסיבַא רע טָאה ? תוחוכ ןָא ןעגנַאגעגמורַא טשינ זיא עּפורט

 רע טָאה גנולעטשרָאפ עקיטכַאנייב-תבש יד .קידנסיוו טשינ ךיז טכַאמעג ןוא

 ,טריוורענעד רעייז ךיז טָאה שילַאק םַאדַאמ .ןבעל-ןוא-בייל ןָא טליּפשעגּפָא

 -עלַא ןענַאטשעג ךָאנ זיא יקסמוש ,ןעמַאר יד ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה יז רעבָא

 ...ךיוא ריא -- ןגיוא יד רַאפ ןעמ

 טרַאּפשעגנָא ױזַא ךיא ייטש ,גנולעטשרָאפ-עניטַאמ רעד רַאפ ,קיטנוז

 יו ךיא עזרעד סנטייוו ןופ .טפול לסיבַא ּפַאכ ןוא עדייבעג-רעטַאעט רעד ןָא
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 ןפָאלעג ייז ןיב ךיא .טנעה יד רעטנוא םיא ןריפ ךעלגניא עדייב ס'צייר דוד

 :ןעירשעגסיוא ךיא בָאה םינּפ ס'דוד קידנקוקנָא .ןגעקטנַא

 ? דוד ,ריד זיא סָאװ ! דוד --

 ךיז ...זיא רימ סָאװ טשינ ןײלַא סייווכ .טוג טשינ ,עקמייח ,יַא ---

 -וכ יד ןופ לַאפ ךיא ...ןגָאמ ןיא סעּפע טּפַאכעגנײרַא רשפא ...טליקרַאפ
 רע טָאה --- (ןייגנָא זומ גנולעטשרָאפ יד) "ןַא ָאג טסָאמ וָאש, יד רעבָא ...תוח
 -רַאפ יד ןופ ךעלעגייא ענעקָארשעצ יד ןופ .שילגנע ףיוא טצכערקעגסױרַא
 -בָאי ןופ ןגיוצרַאפ) ! עלעבַאי :טמערַאילעגסױרַא טָאה ךעלרעדניק עטלפייווצ

 !ןטַאט רעזנוא טעװעטַאר (ווָאקָאל

 ,ץייר דוד עגעלָאק ןיימ רַאפ ןָאט טנעקעג בָאה ךיא סָאװ עקיצנייא סָאד
 קחצי .עבָארעדרַאג ןייז וצ קָאטש ןטירד ןפיוא ןכירק םיא ןזָאל טשינ זיא
 לקיטש ַא טימ עניב רעד רעטניה עלעקניוו ַא טמַאצענּפָא ןבָאה ךיא ןוא ָאקרַא
 זיא יורפ ןייז .ןרימירג ךיז ןפלָאהעג םיא ךיא בָאה ןטרָאד ןוא עיצַארָאקעד
 -רעביא ךיז ןפלָאהעג םיא ןבָאה רעדניק יד טימ יז ןוא ,ןפיולוצ ןעמוקעג ךיוא

 ,גנולעטשרָאפ רעקיגָאטײב רעד ךרוד ןָאט

 למערד ַא ןּפַאכ ,ןסעּפָא : ןפָאלעצ ןרָאיטקַא יד ךיז ןענייז עניטַאמ רעד ךָאנ
 ץייר דוד .גנולעטשרָאפ-טנװָא רעד וצ ןיײרַא רעטַאעט ןיא ןפיול רעדיוו ןוא
 יד טּפעלשעגרעטנורַא ןבָאה ךיא ןוא ָאקרַא .ןעגנַאגעג טשינ םייהַא ןיוש זיא
 -עגוצ ךיז טָאה ץייר ןוא עניב רעד ףיוא טצונעג טָאה ןעמ סָאװ ,עקטעשוק
 -רעט ַא טימ ןטסעמ טפרַאדַאב טשינ ןעמ טָאה רוטַארעּפמעט ןייז ,טרַאּפש

 ,רעייפ ַא יװ טנערב רע זַא ןעז וצ ידכ רעטעמָאמ

 -עגוצ ,ןעמוקעג זיא סנַאלובמַא ןַא .ףליה-עכיג ךָאנ טרינָאפעלעט בָאה'כ

 טלָאװעג טשינ םיא ןופ ןבָאה סָאװ ,רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ ן'צייר דוד ןעמונ
 -רָאפ רענעי וצ עלָאר ס'צייר דוד ,ןײרַא לָאטיּפש ןיא ,ןטערטּפָא ןפוא-םושב
 טליּפשעג טָאה עלָאר סנָאדרָאשזד ; ןָאדרָאשזד ירעה טליּפשעג טָאה גנולעטש

 -עג טָאה שילַאק םַאדַאמ ,ָאװַארב טשטַאּפעג טָאה םלוע רעד .ףָארטסָא רַאקסָא
 רעכיז טָאה םלוע רעד ןוא ,טסואוועג טשינ ןבָאה רימ .?שטיּפס; םעד ןטלַאה
 ...עקידעבעל יד ןשיװצ רעמ ָאטשינ ןיוש זיא ץייר דוד זַא טסואוועג טשינ
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 ץצייר דוד טײלגַאב ןבָאה ,םלוע ןסיורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,עּפורט עצנַאג יד

 ןייז ןענופעג טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ ןייק געוו ןפיוא ,עיצנַאטסדןַאב רעד וצ
 ףיוא *סנעײלַא לקירטַאעט, רעשידיא רעד ןופ ןימלע-תיב ןפיוא ור עקיבייא

 א טליּפשעג רימ ןבָאה רעדניק ייווצ יד טימ יורפ ןייז רַאפ .ןורבח טנוַאמ
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 ןרָאפקירוצ ןפלָאהעג ייז רימ ןבָאה ןדנָאפ יד טימ ןוא גנולעטשרָאפ-טיפענעב

 ,עילַארטסױא ןייק

 זיא רע זיב םישדח עכעלטע טעשטומעגּפָא ךָאנ ךיז טָאה יקסמוש ףלָאװ

 .ןרָאװעג רטפנ

 עשטַאד ףיוא ןענופעג טקנוּפ ךיז טָאה טיורטעד ןבעל ,סנעמעלק-טנוַאמ ןיא

 ףלָאװ טרישזנַארַא טָאה רע ,ץרַאװש דנומגיז רעקיײטרעדנָא רעקרָאי-וינ רעד

 טוה-רעדניליצ ַא טימ ,טודרוס ןצרַאװש ַא ןיא ןָאטעגנָא ,היוול סיקסמוש

 הלגע רעטנַאּפשעג-דרעפ רעד ןופ סיוארָאפ טרישרַאמ רע טָאה ,ּפָאק ןפיוא

 ןבָאה ,םלוע ןסיורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,עפורט יד ,ןסַאג רעטיורטעד יד רעביא

 .קרָאייוינ ןייק געוו ןפיוא עיצנַאטס-ןַאב רעד וצ טײלגַאב רטפנ םעד ךיוא

 ,"סנעײלַא; רעד ןופ םלוע-תיב ןפיוא הרובק וצ ןעמוקעג ךיוא זיא יקסמוש ףלָאװ

 ! ךַאל ,אַאיַאּפ ךַאל
 ןטלַאהעג בָאה ךיא ,תמא ,טגײלעגקעװַא טשינ קנערק-"ולפ/ יד טָאה ךימ

 ַא ןָא ןרַאּפשנָא ךיז טפרַאדַאב בָאה ךיא זַא ,חוכ ַאזַא טימ ןוא ןטסוה ןייא ןיא

 רעבָא .עניב רעד ףיוא ןליּפש ןטימניא סעּפע ןיא ןטלַאהנָא ךיז רעדָא ,טנַאװ

 -רַאפ וצ ךיא בָאה טעטינומיא ןיימ .,,."טײרלָא? ןעוועג ךיא ןיב םעד ץוח

 עכעלרעדנואוו ַא ןבירשרַאפ רימ טָאה רע .ןַאמניילק ר"ד ,טניירפ ןיימ ןעקנַאד

 .טעװעטַארעג ךימ טָאה סָאד ! הקשמ --- ןיצידעמ

 ןיא .ןכַאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ זיא ןיצידעמ-הקשמ יד ןגירק וצ

 ."ןָאשיביהָארּפ; -- ץעזעג עלַארעדעפ סָאד טשרעהעג טלָאמעד טָאה עקירעמַא

 טזומעג ךיז ןעמ טָאה .אצמנב ןעוועג טשינ זיא ןפנָארב-קנורט "רערשכ; ַא

 "גנעגילּפריוּפ, רעד ןופ הרבח יד ....הקשמ-*געלטוב, טימ ןלעטשנעדירפוצ

 עדַאנַאק ,רָאזדניװ ןופ טקעריד -- קַאינָאק ןטסעב ןטימ טגרָאזרַאפ ךימ ןבָאה

 עלעיצעּפס ַא : "קסעלפ-ּפיה; ַא טימ טגרָאזַאב וליפַא ךימ ןבָאה ייז .טלגומשעג

 בָאה ךיא .ענעשעק-ןזיוה רעד ןיא ןסַאּפנײרַא ךיז לָאז סָאװ ,עקסַאילפ עכַאלפ

 זיא ןלױפַאב טָאה רָאטקָאד רעד זַא .טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא טעקָאלשזעג

 ,טפַאז-טכורפ רימ סָאװ --- ןגיוא יד טנפעעג ,ירפרעדניא ...ךייש טינ ךָאד

 ייב .ןעגנַאגעג רעטייוו ןוא עקסַאילפ ןופ ּפוז ַא ?קיטשירפ ,עװַאק רימ סָאװ

 יד !היחמ ַא -- עקסַאילפ ןופ קָאלשז ַא ,טסוה ןטשרע םייב דלַאב ,עבָארּפ

 ,*סַאּפַאזע רעד ןעגנַאגעגסױא רימ ייב זיא ...ןָאטעגכָאנ רימ ןבָאה ןרָאיטקַא

 ,"ןיצידעמ,, יד טלעפעגסיוא ייז טָאה ; ךעלשעלפ ערעייז ןופ טּפוזעג ךיא בָאה

 סָאד רָאנ עקַאט יצ טמיטשַאב טשינ סייוו ךיא .רעניימ ןופ טּפוזעג ייז ןבָאה
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 טשינ רעבָא ןעק'מ ,ןבעל םייב ןטלַאהרעד ךימ טָאה הקשמ ןיא ךיז ןדָאב

 רעקילָאהָאקלַא ןייק ןוא ןבילבעג ןבעל ןיב ךיא זַא ,טקַאפ םעד ןענעקיײלּפָא

 .. .ןרָאװעג טשינ ךיא ןיב

 יד סיוא ןברַאטש טיורטעד ןיא זַא גנַאלק ַא סױרַא זיא קרָאי-וינ ןיא

 ,ןליּפש ןיהַא ןרָאפ וצ ןגעוורעד טשינ ןוא רענייב יד ןטיה ךיז לָאז'מ .,ןרָאיטקַא

 ןבָאה ןרָאיטקַא עכעלטינשכרוד וליפַא ,סרַאטס יד רָאנ טשינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 דלָאגנהעש ידייס ןוא ךַאברעיױא םעס .רעטַאעט רעזנוא טימ זנוא ןופ טכייוועג

 עגנוי עניימ ףיוא ןלַאפעג ךָאי רעצנַאג רעד זיא ,רעטַאעט סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה

 ַא טימ ןייג טלָאזעג ךיא בָאה ןיהואוו ?טַאהעג ךיא בָאה הרירב ַא .סעציילּפ

 ,עגיב רעד ןופ עיצקעריד יד ןעמונעגרעביא ךיא בָאה ? דניק לציּפ ַא ןוא יורפ

 סנַאמטיל ןיא לכיב טלַא ןַא ןענופעג ,ןסעיּפ יילרעלכ טליּפשעג ,טריסישזער

 ןטלַאהוצנָא תוחוכ עלַא טימ טריבורּפ ןבָאה רימ .,טליּפשעג --- קעטָאילביב

 ןעװעטַאר ןעמוק ןוא זנוא ףיוא ןייז םחרמ טרָאפ ךיז טעוו'מ זיב ,ןָאזעס םעד

 טניירפ ןיימ -- ןעמוקעגנָא ךעלדנע זיא חישמ-רעטַאעט רעזנוא .עיצַאוטיס יד

 ,גרובנעדלָאג לעומעס

 טימ ןריטעּפער וצ ןָאטעג-םענ ַא ךיז רימ ןבָאה תוחוכ עטצעל יד טימ

 -לַאק ירעה ןופ "עמשטערק עשינעמור יד; עסעיּפ-טויבעד ןייז ןגרובנעדלָאג

 ןוא ןגרובנעדלָאג טימ עבָארּפ טכַאמעג רימ ןבָאה געט עצנַאג ,שטיוװָאנַאמ

 -יּפשיוש רעד טימ ןעמַאזוצ ,"טעװערַאטסעג; לייוורעד ךיא בָאה ןטנווָא יד ןיא

 ,עמַאד עטשרע סלַא טיורטעד ןייק ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,סילַאיב ַאטעזָאר ןירעל

 -עגסיוא קרַאטש ךיז טָאה סילַאיב ַאטעזָאר .טרָא סדלָאגנהעש ידייס ףיוא

 ַא טימ ,טנַאגעלע ןוא קנַאלש ,קירָאה-טױר .ןלָאר עשיטַאמַארד ןיא טנכייצ

 א ןעוועג יז זיא ,רַאוטרעּפער:רעטַאעט ןטסנרע ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ךס

 ןליּפש טפרַאדַאב טָאה'מ ואוו ,רעטַאעטיץניװָארּפ רעזנוא רַאפ סניוועג סיורג

 "עזָאר .גרובנעדלָאג לעומעס טימ ךָאנ טרפב ,רָאוטרעּפער ןקיטרַאנדיײישרַאפ ַא

 -ָאטָאפ םעד טימ הנותח ריא ךָאנ דלַאב .,דנַאלוװילק ןופ טמַאטשעג טָאה ַאט

 עּפורט רעזנוא ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא יז זיא ,רעשטרא רעדנַאסקעלַא ףַארג

 ,עסירטקַא עקיסַאלקטשרע ןַא יו ןעוועג םש"הנוק ךיז טָאה ןוא

 טָאה'מ ,ןסעיּפ עקיטקַא-4-3 עגנַאל טליּפשעג ןעמ טָאה ןרָאי ענעי ןיא

 ףלעווצ לָאמטפָא ןוא ףלעווצ וצ לטרעפ ַא םורַא גנולעטשרָאפ ַא טקידנעעג

 סָאד ,טגַאװעג טשינ ןעמ טָאה רעירפ םלוע םעד ןזָאלסױרַא ,טכַאניב רעגיײזַא

 ןופ טזָאלעגסױרַא סעּפע טָאה ןעמ זַא ןעניימ טשינ ,הלילח ,לָאז םוקילבוּפ

 "יא ךיז טָאה ןעמ זיב זיא .טנַאה רעד רעטנוא סע טכַאמעג ןוא עסעיּפ רעד

 ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ןעמוקעגמיײהַא ןיוש ןעמ זיא ,ןשַאװעגמורַא ,ןָאטעגרעב
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 ןגעוו יורפ רעד טימ סעומש ַא ןּפַאכ :טפרַאדַאב ךָאד ןעמ טָאה ןסע סעּפע

 עקַאט ןוא ןלָאר עיינ יד ןרידוטש : ךעלצעזעג ךָאד זיא ןכַאז-בוטש ןגעוו ,דניק

 ןופ ןעוועג טשינ ךיוא זיא גרובנעדלָאג ,טזומעג ךָאד ןעמ טָאה ,ךיוא ןענעק

 ... עבָארּפ ייב ןרָאיטקַא טעװענַאשעג ןבָאה סָאװ ןרָאסישזער יד

 רָאנ ךיז טלָאװ ךיא ןעוו ןדיילרעד וצ ןעוועג ןיוש טלָאװ ץלַא ,ללכה

 ,ןעניגרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ךיא בָאה סָאד וליפַא ,ןפָאלשסיױא טוג טנעקעג

 ןעשטשעיּפעצ טשינ ךיז לָאז רע :זַא ,עלע'פוע ןַא ,ןעלעקנַאי ןיימ ייב לעוּפ יג

 יװ ,ןפָאלשעגנייא לזמ טימ ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא טקנופ

 ןביוהנָא רע טגעלפ ,למערד ַא טּפַאכעג רָאנ בָאה ךיא יוװ ױזַא : סיעכהלדוצ

 -- טעּפש ןפָאלש וצ ידכ רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג ןיב ךיא ,!טרעצנָאק; ןייז ןבעג וצ

 ךיא תועט ַא רַאפ סָאװ ןייא טשרע ךיא עז טציא -- טלציוועג ךיז ךיא בָאה

 ...טכַאמעג בָאה

 ,ןעגנילק וצ טליופעג ךיז רעגייז-קעוו רעד טָאה ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא

 ץרַאה סָאד יו לייוו ,ןקעוו וצ ךימ רעגייז םעד טלעטשעגנָא דָארג בָאה ךיא

 גיוא ןייק טימ טכַאנ עצנַאג ַא ,ןפָאלשרַאפ לעװ ךיא זַא טגָאזעג רימ טלָאװ

 ןוא יורפ ןיימ ןוא ,טגָאלקעג ,טנייועג טָאה עלעקנַאי ןיימ .טכַאמעגוצ טשינ

 רעבָא ,ץרַאה סָאד ןסירעג טָאה סע .ןעמעננייא טנעקעג טשינ םיא ןבָאה ךיא

 טשינ ךָאנ רע טָאה ןדער .זיא םיא סָאװ ןייגרעד טנעקעג טשינ ןבָאה רימ

 ןוא ךעלרעױא עדייב ןיא גנודניצנָא ןַא טָאה רע זַא סייוו ייג .טנעקעג

 רעייט ךָאנרעד רימ ןבָאה ,יוא) םירוסי יד ןגָארטרַאפ טשינ ךעבענ ןעק רע

 -עגנייא ךיא בָאה גָאטרַאפ .(ןרעיוא סעלעקנַאי ןקיסעלכַאנרַאפ רַאפ טלָאצַאב

 -עגפיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו .רעגייז-קעוו ןפיוא טזָאלרַאפ ךיז ןוא טלמערד

 ! ןפָאלשרַאפ בָאה'כ ! רימ זיא ייוו ! עבָארּפ -- טעלּפ-רעניה ַא ןופ יו ,טּפַאכ

 א ןבעגעג ךיז ,םידגב עניימ ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא לענש ףיוא בָאה'כ

 -עג זיא שיט ןפיוא !סעּפע ןעקנירט רימ סָאװ ,ןריזַאר רימ סָאװ ,ּפָא-קנעווש

 ןוא ןסיבעגנייא ,לּפע ןַא ןָאטעג-ּפַאכ ַא ךיא בָאה ,לּפע טימ רעלעט ַא ןענַאטש

 ,עבָארּפ וצ סױרַא סַאג רעד וצ ּפערט יד טימ ןָאטעג-גָאי ַא ךיז קידנעייק

 רעגערט-ווירב רעד) ווירב ַא ןגעלעג זיא ,ריט רעד ייב ,דרע רעד ףיוא

 א בָאה ךיא ,(ריט רעד רעטניה טסָאּפ רעזנוא ןרַאשרעטנורַא דימת טגעלפ

 טָאה ץרַאה סָאד !ענדָארג ןופ -- טנעקרעד דלַאב ןוא ווירב םעד ןָאטעג-ביוה

 ןופ ווירב ןייק טַאהעג טשינ ןכָאװ רָאּפ ַא ןיוש .ןָאטעג-לּפַאצ ַא שזַא רימ ןיא

 ,םייה רעד

 ,רעטייוצ רעד ןיא לּפע םעד טימ ןוא טנַאה ןייא ןיא ווירב םעד טימ

 "נָאק ןפיוא טפירשטנַאה רעד ןופ ,רעטַאעט ןיא עבָארּפ וצ ןפָאלעג ךיא ןיב
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 רעדורב ןטסטלע ןיימ ןופ ווירב ַא זיא סָאד זַא טנעקרעד ךיא בָאה טרעוו

 -קעװַא ,לּפע םעד ןסיבעגנייא ,ןטלַאהניא טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא .,לוולעוו

 טרעוװנָאק םעד ןסירעגפיוא ךיא בָאה קידנפיול ןוא עקירעביא סָאד ןפרָאװעג

 ךיז טָאה'ס .וירב םעד ןופ תורוש עטשרע יד ףיוא קוק ַא ןּפַאכ וצ ידכ

 :טנעיילעג

 -יורט יד טרעהעג רעכיז ןיוש ךָאד טסָאה ,עקמייח רעדורב רערעייט ---

 רעמ ָאטשינ ןיוש זיא עטַאט רעביל ,רערעייט רעזנוא זַא הרושב עקירע

 -- -- -- ןרָאװעג רטפנ זיא רע ,עקידעבעל יד ןשיווצ

 סָאד טייקעג קיניזטסואווַאבמוא ,סַאג ןטימניא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא

 רעד . ..ןברָאטשעג :רעטרעוװ עקידארומ יד ןפירגַאב טשינ ןוא לּפע לקיטש

 !!!?עטַאט ןיימ !ןייז טשינ ןעק סָאד ?ןברָאטשעג עטַאט ןיימ ...עטַאט

 טנרָאװעג ךימ טָאה ןליבָאמָאטױא ענעבילבעג-ןייטש יד ןופ ןעבורט סָאד

 ןיא .רַאוטָארט ןפיוא ףױרַא ךיא ןיב רעטרעניײטשרַאפ ַא !ןטיה ךיז לָאז'כ

 ...ןברָאטשעג עטַאט רעד ...ןליּפש ...עבָארּפ :טשימעג ךיז טָאה ּפָאק

 ןרעביא עניבוד ַא טימ טגנַאלרעד רימ טלָאוװ'מ יו טליפרעד ךיא בָאה םיצולּפ

 בָאה'כ .קירוצ ןפיול טזָאלעג ךיז ךיא בָאה רענעסָאשעגרעטנוא ןַא יוו ,ּפָאק

 ...ןלַאפעגקעװַא ךיא ןיב ּפערט יד ףיוא ןוא ריט יד ןענעפע וצ ןזיװַאב םיוק

 יז טָאה ,ןטשלחרַאפ ַא ּפערט יד ףיוא ןענופעג ךימ טָאה יורפ ןיימ ןעוו

 ,קילגמוא ןסיורג ןיימ ןופ טלייצרעד ןוא רעטַאעט ןיא טרינָאפעלעט

 ,שארב ןַאמטיל רָאסערּפמיא םעד טימ ,עּפורט רעד ןופ עיצַאגעלעד ַא

 ךיוא ךימ רָאנ ,ןייז לבָא-םחנמ ךימ רָאנ טשינ ןפיולוצ ןעמוקעג דלַאב ןענייז

 ,אלימ ,ןליּפש רעטַאעט ןיא ןעמוק טנוװָא ןיא לָאז ךיא זַא ןסולפנייאַאב וצ

 ןיוש לע ךיא ;ןייז לחומ גרובנעדלָאג ןיוש רימ טעוװ עכָארּפ עקיטנייה יד

 -עּפַא ייז ןבָאה -- ןעמוק ךיא זומ ןליּפש טנוװָא ןיא רעבָא ,הרות יד ןענעק

 .בר ַא ןגערפ וצ ט'הצע'עג רימ ןבָאה ייז ?ןטערטרַאפ ךימ ןעק רעוו .טריל

 ,ןייז טעוו ױזַא ןענעקסּפ טעװ רע ױזַאיװ

 עשירָאיטקַא יד ןופ ךמס ןפיוא ןליּפש ןיימ ןעוועג ריתמ טָאה בר רעד

 ,,.שפנ"חוקיּפ ,הסנרּפ ףרַאד'מ ,ערה-ןיע ןָא ,תוחּפשמ ליפיוזַא : ןדנעטשמוא

 ןגָאז רָאי ץנַאג ַא לָאז ךיא יאנתב ןליּפש ןייג וצ ןעוועג ריתמ רימ טָאה רע

 ,רָאי עצנַאג סָאד טיהעגּפָא קילייה ךיא בָאה סָאד ,ןטַאט ןיימ ךָאנ שידק

 ,טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ,טליּפשעג ךיא בָאה טנװָא ןקיבלעז םעד

 סָאד ןעגניז וצ ןעמוקעגסיוא טקנוּפ רימ זיא גנולעטשרָאפ רענעי תעב

 ןרעטנוא ָאידַאר רעד ףיוא טכַאמעג רעלוּפָאּפ רעטעּפש ךימ טָאה סָאװ דיל

 : ןיירפער םעד ןופ טסקעט רעד זיא סָאד ."ץַאיַאּפ רעד; : ןעמָאנ
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 -- ןסירעצ טרעוו רעקיטש ףיוא ץרַאה ןייד ןעוו

 ! ץַאיַאּפ ,ךַאל ,ךַאל

 -- ןסיוו רענייק טשינ ףרַאד קילגמוא ןייד ןופ

 | ! ץַאיַאּפ ,ךַאל ,ךַאל
 ,רעצ ןייד ,ןרערט ענייד קיטשרעד

 ! רַאנ וד --- רַאפעג עטסערג יד סיוא ךַאל

 -- ןרערט טימ לופ זיא רעטכעלעג ןייד ןעוו ןוא

 ! ץַאיַאּפ ,ךַאל ,ךַאל

 --- ןרעוו רעגנירג ריד טעוו ןצרַאה ןפיוא

 ! ץַאיַאּפ ,ךַאל ,ךַאל

 ,ןגרָאז טשינ ,ןענייוו טשינ טסרָאט וד

 .ןגרָאמ ןופ ןטכַארט טשינ טספרַאד וד

 ! ץַאיַאּפ ,ךַאל ָאט -- ץַאיַאּצ ַא טסיב

 2 לא
 | א

 טליּפשעג ןבָאה רימ .,ןכָאװ 27 ןטלַאהעגנָא טָאה טיורטעד ןיא ןָאזעס רעד

 .ןעגנולעטשרָאפ-טסנוקניילק ןוא ןטרעצנָאק ץוח ,ןסעיּפ 6

 טָאה לגרַאש קעשזד ןָאינוי רעד ןופ טַאגעלעד רעד סָאװ עמַארגעלעט יד

 -עג ךיז טָאה ,טקידנערַאפ ךיז טָאה ןָאזעס רעד ןעוו ,ןעניקסוג וצ טקישעג

 ; יוזַא טנעייל

 ,דימ-טיוט סרעליּפשיוש ריפ ,קנַארק-טיוט רענייא ,טיוט ןרָאיטקַא ייווצ,

 ,?קרָאי-וינ ןייק קירוצ ןיוש ךיז ןּפעלש ןרָאיטקַא עקירעביא יד

 ,םכותב -- ךיא ןוא עלעקנַאי ןיימ ,ינעשזד בייוו ןיימ



 4 לטיּפַאק

 עּפָאריײא ןייק קירוצ

 -רַאפ בָאה ךיא טניז ןעזעג טשינ ךיא בָאה ןטַאט ןייװ =

 ןיב עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ,1920 רָאי ןיא ,ענדָארג טזָאל

 רענַאקירעמַא וצ טקיטכערַאב ןייז וצ ,1924 רָאי ןיא ךיא / /

 עטקינייארַאפ יד ןיא ןעניואו ןעמ ףרַאד טפַאשרעגריב 1
7 

 ןענעק וצ געט יד טלייצעג שממ בָאה'כ ,רָאי ףניפ ןטַאטש ;

 "ייא ןייק קירוצ ןרָאפ וצ טיירגעג ךיז בָאה'כ ,ןריּפַאּפ-רעגריב עניימ ןגירק
 רעטסעווש ןוא רעדירב ,עמַאמ-עטַאט טימ ןעז ךיז ,ענדָארג ןיא ןייז : עּפָאר

 רעבָא ךיז טָאה'ס .ווָאגניליש-קינָאלבַאי תוחּפשמ עטגייווצרַאפ עניימ טימ ןוא

 ...ענעשעק ןיא טרָאּפסַאּפ רענַאקירעמַא ןַא טימ ןרָאפ טלָאװעג

 -קיריל ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךיא ןיב 1930-1929 ןָאזעס םעד רַאפ

 "נוא ,ןילקורב ,גרובסמַאיליװ ןיא סרעטַאעט עשידיא יד ןופ רענייא ,רעטַאעט

 רָאי עטרעפ סָאד) ןָאזשיפ ַאשימ ןוא ךַאברעױא םעס :עיצקעריד רעד רעט
 ,ןילקורב רעדיוװ זיא'ס ,(דלָאגנהעש ידייס ןוא ךַאברעױא םעס טימ ןעמַאזוצ

 קרָאי-וינ ץלַא זיא'ס רעבָא --- ייוודָארב עשידיא יד -- וינעווע-דנָאקעס טשינ

 סָאד טלטיטַאב בָאה ךיא יו ,"ריביס; טשינ ;טסיירטעג ךיז ךיא בָאה --
 ַא ןסעיּפ קיצכַא ןוא עכעלטע טליּפש ןעמ ואוו ,ץניװָארּפ רעד ףיוא רעטַאעט

 ,ןסירעגסיוא טרעוו'מ ןוא ןָאזעס

 ,דלָאגנהעש ידייס :ןופ ןענַאטשַאב זיא רעטַאעט-קיריל ןופ עּפורט יד

 ,רילעוואוי ןישזד ,ןַאמשיפ ַאיווליס ,ידרַאנרעב ןעלעה ,ַאקסװַאלסָארענ ַארעוװ

 קחצי ,שטיוװָאנַארַא סיאול ,ןָאזשיפ ַאשימ ,ךַאברעיױא םעס ,דלָאגנהעש ַאטענַא

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק .ווָאקָאלבַאי םייח ןוא סקַאל בייא ןיטסוק ןָאמָאלָאס ,קינרעוו

 בולק-רעקיזומ רעשידיא רעד טָאה ךעלדנע .ןַאמשיילפ טענַאשזד : ןיטסינַאיּפ

 ןפיוא רעטַאעט-קיריל ןיא ןליּפש וצ ןינעשזד רַאפ עיגעליווירּפ ַא טקיליװַאב

 ליאומעס : ןעוועג ןענייז ןרַאסערּפמיא יד .ןירָאטיזָאּפמָאק ַא זיא יז סָאװ ךמס
 םעד ןופ טָאירטַאּפ רענעבעגעגרעביא ןַא ,לקניפרַאג ימייה ןוא דלעפנהָאל
 ,טפעשעג"ירדנָאל ַא ןופ רעטלַאוורַאפ ,םולב םעס ןעוועג זיא רעטַאעט-קיריל

 ,רעדירב-ןַאמצלַאז יד :ןעוועג ןענייז רעטעברַא-עניב יד

 ןירעגעווש ןיימ .גרובסמַאיליװ ןיא טנעמטרַאּפַא ןַא ןעגנודעג בָאה ךיא
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 סָאװ טייצ רעד ךרוד ןעלעקנַאי טימ ןייז וצ ידכ ,זנוא טימ טניואוועג טָאה יעפ

 ,רעטַאעט ןיא ןעמונרַאפ ןענייז ךיא ןוא ינעשזד

 םהרבא ןופ *ןירעצנעט-טערַאבַאק? יד ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ עטשרע יד

 ןופ טרישזנַארַא ןוא טסַאפרַאפ בָאה ךיא סָאװ קיזומ רעלעניגירָא טימ ,םולב

 עטסגנעל סָאד ,ןכָאװ 18 טליּפשעג עסעיּפ יד ןבָאה רימ ,ןַאמשיילפ טענַאשזד

 -קיריל רעגרובסמַאיליװ םעד ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןעוו זיא עסעיּפ ַא סָאװ

 ,רעטַאעט

 רעמערָא רעדע סנָאסלקיימ טריפעגפיוא ךיוא רימ ןבָאה ןָאזעס םענעי

 "רעב ןופ "ריזח עקשָאמ, ;"עביל ןופ זײרּפ, סיקסווערַאטָאלָאז ; *רענָאילימ

 ,שטיווָאק

 עשיטַאמַארד וצ ַאולּפמַא-ןיטערבוס ןופ רעבירַא זיא דלָאגנהעש ידייס

 -ָאהביל"גנַאזעג ןוא עשיטַאמַארד עלַא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .ןלָאר

 -ָאק רעטריטנַאלַאט רעד טלעטשעגוצ טָאה ןלָאר עשימָאק-ףוב יד ,ןלָאר-רעב

 עשימָאק-רעטקַארַאכ טליּפשעג טָאה ןָאזשיפ ַאשימ .סקַאל םהרבא רעקימ

 ןעוועג טשינ זיא רעבָא רנַאשז רעד ,טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג טָאה רע .ןלָאר

 עקיזָאד יד ;ןלָאר עשיטַאמַארד יד טסַאּפעג רעסעב ןבָאה םיא .םיא רַאפ

 .ךַאברעױא םעס טליּפשעג טָאה ,רעבָא ,ןלָאר

 -עגנָא ןבָאה ןסעיּפ יד ,רעכיירגלָאפרעד ַא ןעוועג ןָאזעס רעד זיא ללכב

 ןוא רעדיל עיינ ןפַאשעג בָאה ךיא .גנַאל-ןכָאװ ןרָאװעג טליּפשעג ןוא ןגָאלש

 עסעיּפ-רעגַאלש רעד וצ *עמַאמ ,עמַאמ,, ,גלָאפרעד ןשפיה טימ ןעגנוזעג ייז

 יד, ;"ןגיוא עניימ ןופ ןייש עקיטכיל יד ןייז טסעווק ;"רעצרעה עדנקנעב,

 עיציזָאּפמָאק יד ."הרוחס סטָאגע ,"עביל עטשרע ןיימ, ;"טלעוו עקיטנייה

 ,קרָאײוינ ןיא ךיוא רעגַאלש ַא ןרָאװעג זיא *ץַאיַאּפ רעד,

 טָאה עסערּפ יד :ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז ךימ טָאה םוקילבוּפ סָאד

 ָאט .עניב רעשידיא רעד ףיוא טפנוקוצ ַא טגָאזעגסיױארָאפ ןוא טביולעג ךימ

 ןגעלעג ךַאז ןייא רעבָא זיא רימ ? ןשטניוו ךיז רעליּפשיוש ַא ןעק ךָאנ סָאװ

 .רבק סנטַאט ןיימ ףיוא הבצמ ַא ןלעטש ןוא ענדָארג ןייק ןרָאפ : ןעניז ןיא

 טקנוּפ ןרָאװעג זיא'ס .טפַאשרעגריב רַאפ עיצַאקילּפַא ןַא ןבעגעגנָא בָאה'כ

 ,דנַאלייא-סילע ןופ טזָאלעגרעטנורַא ךימ טָאה'מ סָאװ גָאט םעד ןופ רָאי ףניפ

 טָאה .עדַאנַאק ןיא טרישזַאגנַא ןעוועג ךיא ןיב ףניפ יד ןופ רָאי ייווצ יװױזַא

 ,ץרַאה סָאד טרעטיצעג עקַאט רימ

 ןיא רעהרַאפ רעד ואוו ,?טרוָאק טקירטסיד ןילקורב, ןיא רעטכיר רעד

 רעד טימ ןעוועג עקַאט זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא טפַאשרעגריב ןיימ טימ תוכייש

 ,דנַאל ןופ ןרָאפסױרַא טשינ ןוא רָאי ייווצ ךָאנ ןטרַאװ ףרַאד ךיא זַא גנוניימ
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 טָאה ,ןריּפַאּפ-רעגריב עטשרע יד ףיוא עיצַאקילּפַא ןיימ קידנרעטעלב רעבָא

 ןיא ןעמוקניירַא ןיימ ךָאנ דלַאב גָאט ַא טריטַאד ןענייז ייז זַא טקרעמַאב רע

 םעד טנָאטַאב עקַאט טָאה רע .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז םיא זיא סָאד ,דנַאל

 :טכירעג ןיא עדנזעוונָא עלַא רַאפ טקַאפ

 ןיא סע טייג רוחב םעד -- םר לוקב טגָאזעג רע טָאה -- טעז ריא --

 ןייז ךָאנ גָאט ןטשרע םעד ,רעגריב רענַאקירעמַא ןַא ןרעוו וצ ןבעל ןצנַאג

 -ריב עטשרע יד ןעמענסױרַא ןפָאלעג דלַאב רע זיא עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא

 ןענייז סָאװ ןשטנעמ ךיז ןעניפעג ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא .ןריּפַאּפ-רעג

 ,טלעו רעד ףיוא רעדניק טכַארבעג ןבָאה ייז ,רָאי קיצפופ-קיצרעפ ָאד ןיוש

 רעגריב ןרעװ ןופ טשינ ןליפַא ןטכַארט ייז ןוא ןלַאטיּפַאק עסיורג טכַאמעג
 ןבעגעג ייז ןוא סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא ייז טָאה סָאװ דנַאל םעד ןופ

 ,םעװקַאב ןוא יירפ ןבעל וצ ןטייהנגעלעג עלַא

 ןכַאמ ךיא לעװ -- רימ וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה --- לַאפ ןייד ןיא --

 טכַארטַאב ןיא ךיוא םענ ךיא .עיצַאקילּפַא ןייד ןסייהטוג ןוא םַאנסיױא ןַא

 ,טיורב ןייד ןענידרַאפ וצ ןרָאפסױרַא טזומ וד ןוא רָאיטקַא ןַא טסיב וד סָאװ
 ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןגַארפ עקיטיונ עלַא יד טלעטשעג טרָא ןפיוא רימ טָאה רע

 וצ טרעפטנעעג אקווד בָאה ךיא .רעגריב ַא ןרעװ וצ ידכ ןרעפטנע ףרַאד
 גניווריוא ןוא ךַאברעיױא םעס : תודע ייווצ טלעטשעגוצ ךיוא בָאה'כ .ךַאז רעד
 ...ןכַאמ ךעלקילגמוא טנעקעג ךימ טָאה עבלוב ַא סנַאמגינָאה ,ןַאמגינָאה

 שזדָאשזד רעד םיא טָאה -- ? ןווָאקָאלבַאי רעטסימ וטסנעק גנַאל יו --
 ,טגערפעג

 ,טרעפטנעעג ןַאמגינָאה טָאה --- (רָאי ףניפ םורַא) ?סרעי ווייפ טוַאבע; --
 -- קידלודעגמוא שזדָאשזד רעד זיא -- !טשינ גיוט רָאי ףניפ םורַא--

 ...םורַא טשינ ,רעמ ןוא רָאי ףניפ עצנַאג טנַאקילּפַא םעד ןענעק ףרַאד תודע ןַא

 :טשימעגניײרַא ךיז טָאה ךַאברעױא םעס סָאװ קילג ַא

 טוַאבע םיח וט, !קינעבלוב ַא זיא ןַאמגינָאה רעטסימ ,"רָאנָאה רוי; ---
 טניימ *םורַא; ,שידיא ףיוא ,םיא ייב) "ווייפ ןעהד רָאמ סנימ סרעי ווייפ
 -עגנייא ךימ טָאה רע ,טכַאלעצ קיצרַאה ךיז טָאה רעטכיר רעד (...רעמ
 ,"ףעזיטיס, רענַאקירעמַא רענלָאּפ ַא סױרַא ןיב ךיא ןוא ןריואווש

 ןַאזשיפ ַאשימ

 עּפָאריײא ןייק םיא טימ ןרָאפ וצ גַאלשרָאפ ַא רימ טכַאמ ןָאזשיפ ַאשימ
 ,דיירפ רַאפ למיה ןטעביז ןיא ןעוועג ןיב ךיא .,רעטַאעט שידיא ןליּפש וצ
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 ןוא ,עּפָאריײא ןייק ןרָאפ וצ ןעגנַאגעגסיוא יוו-ייס ךָאד רימ זיא תויח סָאד

 ,ּפָארַא למיה ןופ יו טקנוּפ ןעמוקעג זיא גַאלשרָאפ סנָאזשיפ

 ץוח .עּפָאריײא ןיא עקרַאמ-רעטַאעט עסיורג ַא ןעוועג זיא ןָאזשיפ ַאשימ

 ,עיטסַאניד-רעטַאעט-ןָאזשיפ רעד ןופ טמַאטשעג טָאה רע סָאװ תובא-סוחי ןייז

 "שיפ .ןובשח:-רעטַאעט םענעגייא ןייז ףיוא ןעוועג םש"הנוק ךיוא ךיז רע טָאה

 ,רוגיפ-עניב רעטנַאזָאּפמיא ןַא טימ ,ןַאמ רענייש ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא ןָאז

 ןבעל ןטַאוװירּפ ןייז ןיא .ץנעגילעטניא ןוא טייקטריניפַאר טגָאמרַאפ טָאה רע

 טמעטָאעג טָאה רע .רָאיטקַא-םעהָאב ַא ןופ ּפיט רעתמא ןַא ןעוועג רע זיא

 לָאמ עקינייא טָאה רע .רעטַאעט ןשידיא םעד רַאפ ןוא טימ טבעלעג ןוא

 ןיא טריזינַאגרָא ךיוא טָאה רֶע ;:עּפורט ַא ןיא םענעי ייב ןליּפש טריבורּפ

 ַאשימ ...ןעמונעגנָא טשינ רעבָא טָאה'ס ,ןטפעשעג-רעטַאעט ענעגייא עקירעמַא

 טָאה'מ .דילגטימ-ןָאינוי ןייק ןעוועג טשינ ךיוא טייצ רענעי וצ זיא ןָאזשיפ

 עקירעמַא ןיא .ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא ןעמונעגניירַא טשינ גנַאל-ןרָאי םיא

 ַא ךָאנ .ערעפסָאמטַא עשיאעּפָאריײא יד טלעפעגסיוא דימת ןענָאזשיפ טָאה

 "וצסיוא ךיז ידכ ,עּפָאריײא ןייק ןּפַאכקירוצ ךיז רע טגעלפ ייווצ רעדָא ןָאזעס

 ...ןבעל ןיא ייס ןוא עניב רעד ףיוא ייס ןבעל

 ןענידרַאפ ,ןליּפש עּפָארײא ןייק םיא טימ ןרָאפ וצ גַאלשרָאפ סנָאזשיפ

 םתס .ןשטנואוועג יו ןעוועג רימ רַאפ זיא ,רעמ ךָאנ רשפא ןוא תואצוה ףיוא

 "עג ךיז טָאה'ס .ןעניגרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ךיא בָאה טיזיוו ַא ףיוא ןרָאפ

 ןייק סַאלק עטירד עטרַאקספיש ַא ףיוא ןעמ טמענ ואוו : םעלבָארּפ ןייא ןפַאש

 ? ןירַאּפ

 ַא טרָאּפשענּפָא ָאי דָארג ךיא בָאה ,רעטַאעט-קיריל ןיא ,ןָאזעס םענעי

 סָאװ טייצ רעד רַאפ דניק ןוא בייוו ןגרָאזרַאפ ךָאד ןעמ ףרַאד ,רַאלָאד רָאּפ

 .ןענידרַאפ ןבױהנָא לעװ'כ זיב עּפָאריײא ןיא ןייז לעװ ךיא

 ַא ָאד זיא ,ןטעהנַאמ ןיא ,סַאג רעטנצרעפ ףיוא זַא טרעהעג בָאה ךיא

 -קַאזנַארט עלעיצרעמָאק ןייק .*קנעב-דעטיימַאגלַאמַא יהד; טסייה סָאװ קנַאב

 -עגּפָא עניימ .טכַאמעג טשינ קנַאב ןייק טימ טלָאמעד ךָאנ ךיא בָאה סעיצ

 טָאה .ענעשעק-לטסעוו ַא ןיא ןטלַאהַאב טנעקעג ךיא בָאה ןלַאטיּפַאק עטרָאּפש

 :הצע עשיטקַארּפ ַא ןבעגעג ןָאזשיפ רימ

 ,קנַאב"דעטיימַאגלַאמַא רעד וצ רעווקס-ןָאינוי ףיוא רעבירַא ךיז ּפַאכ --

 ןַא םיא ייב טעב ןוא דלעה ףלָאדַא טנעדיזערּפ םעד טימ ךרוד ךיז דער

 ?ןָאט הבוט ַא ךיוא ריד רע טעװ רשפא ,ןרָאיטקַא תובוט טוט רע .עלהאוולה

 רימ טעװ םיבוט םישעמ עכלעוו רַאפ :טשודיחעג עקַאט ךיז בָאה ךיא

 -- ךָאד ןעמ טגָאז -- טיונ רעבָא ? טלעג ןעיורטעג קנַאב ַא ןופ טנעדיזערּפ רעד
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 "וטיס ןיימ טלייצרעד םיא ,דלעה רעטסימ וצ קעװַא ךיא ןיב .,ןזייא טכערב

 םעד טקידײלרעד רימ רע טָאה גנושַאררעביא רעסיורג ןיימ וצ ןוא ,עיצַא

 "עזייר א טימ טריפעגנָא ךיוא טָאה קנַאב יד .,ןטייקירעווש םוש ןייק ןָא ןינע

 עטירד עטרַאקספיש ַא ףיוא גנוזיײונָא ןַא ןבעגעג ךיילג רימ רע טָאה ,ָארויב

 -עגרעטנוא בָאה ךיא ןוא רַאלָאד 150 ןופ עמוס רעד רַאפ זירַאּפ ןייק סָאלק

 ,ריּפַאּפ -האוולה ןַא עמוס רעד ףיוא ןבירש

 ,טינ ךיא סייוו ,טיורטעג רימ טָאה דלעה רעטסימ קידנקוק סָאװ ףיוא

 "יזערּפ א ןרעוו וצ הגרדמ ַא וצ ןיוש טכיירגרעד ןעמ ןעוו זַא ,סיוא טעז'ס יו

 ַא ךיוא --- תולעמ ערעדנַא ךס ַא ץוח -- ןבָאה ןעמ זומ ,קנַאב ַא ןופ טנעד

 שוח ןייז .טשינ ןעמעוו ןוא ןעיורטעג ףרַאד ןעמ ןעמעוו גיוא ןַא ןוא שוח

 -טקניּפ ךיא בָאה עטרַאקספיש רעד רַאפ בוח םעד .טרַאנעג טשינ םיא טָאה

 ןוא ןרָאװעג הלודגל-הלוע ןיב ךיא ןעוו ,רעבָא רַאפרעד .טלָאצעגּפָא ךעל

 ךיא בָאה ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא סרעטַאעט עשידיא עסיורג יד טימ טריפעגנָא

 רַאלָאד רעטנזיוט רעטרעדנוה ןפָארטַאב ןבָאה סָאװ ,סעיצקַאזנַארט עניימ עלַא

 ןיימ יװ גנַאל ױזַא *קנעב-דעטיימַאגלַאמַאק רעד ךרוד רָאנ טכַאמעג ,רָאי ַא

 ,טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא דלעה ףלָאדַא טניירפ רעביל

3 
 ערטסקע ןַא ןכוז ןעמונעג ךיא בָאה ,ענעשעק ןיא עטרַאקספיש רעד טימ

 ,זירַאּפ ןיא "לגיופ םעד טשינ רימ ןסיש; רעמָאט ,הבצמ ַא ףיוא רַאלָאד רָאּפ

 בָאה ,ןעוועג זיא עדָאמ יד יו .טנוװָא-ןרע ןַא -- ןבעגעג הצע ןַא ךיז בָאה'כ

 -קיריל ןופ םיתב-ילעב יד טימ ךַאמּפָא ןיימ ןיא טקנוּפ ַא טַאהעג ךיוא ךיא

 ,טיפענעב ןקיטנעצָארּפ-50 ַא ןגעוו רעטַאעט

 ךיא .רימ דובכל בוט-םוי רעד ןעמוקעגרָאפ זיא טנוװָא-ךָאװ-ןטימ ַא ןיא

 ,"שטנעמ רעדליוו רעד; סנידרָאג בקעי ןופ גנוטעברַאַאב ןיימ טריפעגפיוא בָאה

 ךָאנ עּפָארײא ןיא םוטעמוא טליּפשעג ןיוש ךיא בָאה "ךמל, ןופ עלָאר יד

 ןיא ןטנוװָא-ןרע עניימ וצ ךיוא ןוא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא רעדייא

 ,לָאערטנָאמ ןיא הנותח ןיימ וצ וליפַא ,טעטשיץניוװָארּפ רענַאקירעמַא יד

 רעטַאעט-קיריל סָאד ,םלוע ןסיורג ַא רָאג ןגיוצעג טָאה גנולעטשרָאפ יד

 ןיא ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ןומה םעד ןעמענוצניירַא ןיילק-וצ שממ ןעוועג זיא

 רימ ןוא ןרעַאב וצ ךימ רָאנ טשינ ןעמוקעג זיא םלוע רעד .ןיירַא רעטַאעט

 ,הבצמ רעד ףיוא טפרַאדַאב קיטיונ ױזַא בָאה'כ סָאװ ,רַאלָאד רָאּפ יד ןפַאש

 -ייק ,טליּפשעג טשינ ןרָאי ןיוש ןעמ טָאה *שטנעמ רעדליוו רעד; עסעיּפ יד

 יד ,"ךמלע ןופ עלָאר יד ןליּפש וצ טגַאװעג טשינ טָאה ןרָאיטקַא יד ןופ רענ
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 ןטלָאװ ןטָאירטַאּפ ענייז .רעלדַא .ּפ בקעי לודגה-רשנ םעד ןופ עלָאר-ןיורק

 עליופ טימ ןפרָאװַאב םיא ןוא עניב רעד ףיוא ןעוועג סרוד קינהּפצוח םעד

 ,.. רעיא

 -עגסיױרַא עקַאט טָאה "שטנעמ רעדליוו רעד, עסעיּפ יד ןריסנָאנַא ןיימ

 : *לַאיָאר-עפַאק; ןיא שינעכָאק ַא ןפור

 ייז) !קענש ַאזַא טסייה סָאװ -- טמערוטשעג ןעמ טָאה -- !שטייטס --

 ַא !ךמל ןליּפש וצ טגַאװ ...רעד ...רע (...קענש טגָאזעג טשינ ןבָאה

 ,..ןייז שרושה ןמ רקוע םיא ףרַאד ןעמ !*רעטַאעט-לוליח;

 עטּפָאכ רעצנַאג רעד טימ ,לּפמיג ,טָאירטַאּפ רענעריואוושעג סרעלדַא

 ..."לגיופע םעד ןבעג רימ ןײרַא רעטַאעט ןיא ןבילקעג ךיז ןבָאה ,*עקרַאטש;

 טימ אקווד ןוא רימ ןגעק סעיצַארטסנַאמעד ןָא ךרוד זיא גנולעטשרָאפ יד

 גנוסַאפפיוא ןיימ ,עסעיּפ רעד ןופ גנוטעבראַאב עיינ ןיימ .גלָאפרעד ןסיורג ַא

 יד וליפַא ןרָאװעג ןלעפעג זיא ץלַא סָאד -- ישזער יד ,עלָאר-ךמל רעד ןופ

 ,ןלַארטַאעט-םינזח עגנוי עּפורג ַא ןופ שארב ,ןַאמטיירב ןזח ,ןטָאירטַאּפ-רעלדַא

 טשינ ,ךמל רעדנַא ןַא ןעזעג ןבָאה ייז ,טריטנעמילּפמָאק קרַאטש רימ ןבָאה

 ךיא יוװ גנַאל ױזַא ,רעלדַא ,ּפ בָאקיישזד גנילביל רעייז ןופ שינעמירקכָאנ ןייק

 טלעטשעג ייז ןבָאה ,רעגייטש םענעגייא ןיימ ףיוא ,קיטרַאנגיײא עלָאר יד ליּפש

 ןטימ ךעלקילגרעביא ןעוועג ןיב ךיא .ןליּפש סע געמ ךיא זַא לּפמעטש םעד

 ןופ טנידרַאפ בָאה'כ סָאװ רַאלָאד טרעדנוה רָאּפ עשּפיה יד ץוח ,גלָאפרעד

 ,טנווָא-ךרע ןכעלסעגרַאפמוא םענעי

 -נייא יד .ןבעגעגפיוא רעדיוו רימ ןבָאה גרובסמַאיליװ ןיא על'הריד יד

 ןעלעקנַאי טימ ינעשזד ...שוביש ַא רַאפ טפיוקרַאפ רעדיוו לבעמ עטלדנַאהעג

 סָאװ זיוה ןגייא רעייז ןיא טנַאמשיײלפ יד טימ ןעניואוו ןעגנַאגעג רעדיוו ןענייז

 ,ןילקורב ,קרַאּפ-ָארָאב ןיא סַאג רעט47 רעד ףיוא טפיוקעג ןבָאה ייז

 ןייק) טגָאזעג סנייטשימ ,רעדײלק-רעטַאעט עניימ טקַאּפעגניײא בָאה ךיא

 טימ ןוא ,ןטָאנ יד ,ןסעיּפ יד ,(טגָאמרַאפ טשינ ךיא בָאה עבָארעדרַאג עסיורג

 ,זירַאּפ ןייק ַאדייא -- "סנַארפ עד ליא; ףיש רעשיזיוצנַארפ רעד

 1930 ;זירַאֿפ

 זיא רעטַאעט עשידיא סָאד ,ןבעל שידיא טימ טכָאקעג טָאה זירַאּפ

 יד סָאװ טרעדנואועג דימת טָאה ךימ .,לקיטרַא רַאבגנַאג ַא רעייז ןעוועג

 לָאמניײק ךיז טָאה בושי ןשידיא ןסיורג ַאזַא טימ ,זירַאּפ ,סילָאּפָארטעמ עסיורג
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 םעד ןיא ןעמ טָאה טליּפשעג .ןינב-רעטַאעט םענעגייא ןַא וצ ןגָאלשרעד טשינ

 ."לצעלּפ; ןפיוא עלעצעלּפ ןיילק ַא ,קילבוּפער:ץַאלּפ ףיוא "*ירקנָאלא לכעלַאז

 -עג זיא ךעלב טייז ןייא ףיוא .סעיצַארָאקעד ענעכעלב טימ עלעניב ןיילק ַא

 רעמערָא ןַא רַאפ ,ץַאלַאּפ ַא רַאפ טנידעג טָאה סָאװ רעמיצ ַא ןלָאמעגסיוא ןעוו

 טָאה ."עיריטניא; ןַא ןיא רָאפ ןעמוק עכלעוו סענעצס ערעדנַא רעדָא ,בוטש

 סָאד טיירדעגסיוא ןעמ טָאה ,"עיריטסקע? ןַא ,ןסיורד ַא ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ

 ךעלעמייב ןלָאמעגנָא ןעוועג ןענייז ןטרָאד ...טייז רעטייווצ רעד ףיוא ךעלב

 ןטרָאג ַא ,דלַאװ ַא ןופ עיזוליא ןַא רַאפ טנידעג טָאה'ס ןוא ךעלעזערג טימ

 עקיזָאד יד וצ טניואוועג ןעוועג זיא םלוע רעשידיא רעזירַאּפ רעד .סַאג ַא

 םעד וצ ןעמָארטש ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ לָאמנייק ייז טָאה סָאד ,סעיצַארָאקעד

 ,לרעטַאעט

 זנוא טָאה ,ָאירַאסערּפמיא:רעטַאעט רעטסואװַאב ַא ,ץעיענַאּפמָאק אבא

 ןבָאה ןענָאזשיפ ןוא םיא ןשיווצ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ,ףיש רעד ייב טרַאװעגּפָא

 טָאה'מ .קנואוו ןפיוא ןענַאטשרַאפניײא ךיז ןבָאה ייז .זיולב ןטונימ טרעיודעג

 ןרָאפעג ןענייז רימ ןוא *לקַאינָאק, ַא טימ טפעשעג סָאד טצענַאב ,ןגָאלשעגוצ

 טזָאלעג ךיז ןוא "ןרעדָאמ; לעטָאה ןיא טזָאלעג ןכַאז יד ,ןירַא טָאטש ןיא

 .,עסעיּפ רעד ןופ גנוזעלרָאפ רעד וצ ןיײרַא רעטַאעט ןיא ךיילג

 -כעט ערעייז ,ץעיענַאּפמָאק האל ןוא אבא : ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד

 -עג ךיא בָאה ַאנינ רעטכָאט רעטירד רעד טימ)} ַאװָאסירָאב ,ַאלענַא רעט

 -ַאילַאּפ ןרהא : סמעדייא יד  (וָאלָאקָאס דינָאעל טימ ענוװָאק ןיא ךָאנ טליּפש

 -יורט הנח ןוא בייל ,ץעיענַאּפמָאק עקטָאמ ןוז רעייז ,ץיוװָאניבַאר ןָאעל ,ווָאק

 -נייא) ןעשריה ַארַאס : רעקיזומ ,שטיװָאקרַאמ ףסוי ,שטיוועלעדנעמ דוד ,ןַאמ

 טעפוב םעד טימ .,סקַאל קחצי : רָאילפוס  (ןזח רעד עטַאט ריא טָאה טרידוטש

 ,שטיװָאקשָאמ סקַאמ טריפעגנָא טָאה *ירקנָאל, ןופ ףיוה ןפיוא

 עטשרע יד טנעיילעג בָאה ךיא .זנוא ףיוא טרַאװעג ןיוש טָאה עפורט יד

 טימ ,ןָאסלקיימ ןופ עידעמָאק עשילַאקיזמ ַא *רענָאילימ רעמערָא רעד; עסעיּפ

 רַאפ ייס ןלָאר ענייפ ייווצ טימ עסעיּפ ַא .ןטסקעט ןוא רעדיל ,קיזומ ןיימ

 ,תושדח םינּפ םעד -- רימ רַאפ ייס ןוא ןַאשימ

 יד זַא ןבעגוצ ךיא ליו תמאה ןעמל .ךיא בָאה עסעיּפ יד טריסישזער

 ,ןָאזשיפ ַאשימ -- עמריפ יד טכַארבעג טָאה רעטַאעט ןיא "ןרָאבז; עטשרע

 טימ ןעמַאזוצ ןטערטפיוא סָאד זיא ,רָאיטקַא ןטנַאקַאבמוא ,ןגנוי ַא ,רימ רַאפ

 סָאד ןעוועג ,רעטַאעט רעזירַאּפ ַא ןיא ,ןָאזשיפ יו עקרַאמ רעטנעקרענָא ַאזַא

 ,סניוועג עטסערג
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 טָאה ,ןטנַאלַאט עגנוי ןייק טזָאלעגוצ טשינ טָאה ןעמ ןעוו ןרָאי ענעי ןיא

 ַא רַאפ ןזײװַאב וצ ךיז טייהנגעלעג עטשרע יד ןבעגעג ןָאזשיפ ַאשימ רימ

 -ןסעיּפ םענעדיישרַאפ ַא ןופ ,ןלָאר עטסַאּפעגוצ ןיא ,עּפָאריײא ןיא םלוע ןסיורג

 זיא רימ .סרעקימָאק ,סעטַאט ,ןרָאינָאזער טליּפשעג טָאה ַאשימ .,רַאוטרעּפער

 ךיא בָאה ןעגנוזעג ,ןלָאר-גנַאזעג ןוא עשיטַאמַארד עלַא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא

 עּפָאריײא ןיא יינ ןעוועג ןענייז סָאװ ךעלדיל ןוא סעיציזָאּפמָאק ענעגייא עניימ

 ,זירַאּפ ןיא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ךיילג ןוא

 סָאד ."ץַאיַאּפ רעדנילב רעד; עסעיּפ יד טַאהעג טָאה לַאפייב ןסיורג ַא

 ןעגנוזעג ןוא טיורטעד ןיא טרינָאּפמָאק בָאה ךיא סָאװ ,"ץַאיַאּפ רעד, דיל

 ךיוא רעגַאלש ַא דלַאב ןרָאװעג זיא ,טיוט סנטַאט ןיימ בילוצ גנומיטש ןיא

 ,זירַאּפ ןיא

 "עטַאנָאס רעציירק, ,"תעדהיץע; :ןסעיּפ יד טליּפשעג ךיוא ןבָאה רימ

 ס'שַא םולש ןיא ,ןירבָאק ןָאעל ןופ *קלָאפ ןייז וצ קירוצ; ; ןידרָאג בקעי ןופ

 'ר ןופ עלָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא רעייז ךיז ךיא בָאה "המקנ ןופ טָאג;

 "יוש רעגנוי ַא ,ךיא סָאװ ןבױלּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה םלוע רעד .עילע

 ןיא ןבעלנייא ךיז ןוא ןרימרָאפסנַארט ןענעק ךיז לָאז ,רעגניז ןוא רעליּפש

 .עילע 'ר יװ עלָאר-רעטקַארַאכ רעטריצילּפמָאק ַאזַא

 ירפ ןייז טימ וועדעבעל ןרהא טכַארברַאפ טלָאמעד ןבָאה זירַאּפ ןיא

 ךיא .ַאיַאר רעטסעווש סַארעװ וצ טיזיוו ַא רַאפ ןעמוקעג ןענייז ייז .ארעוו

 ,טצַאשעגּפָא דימת זירַאּפ ןיא רימ וצ טפַאשטניירפ רעייז בָאה

 סקַאמ :סרעליּפשיוש יד ןענופעג ךיוא טלָאמעד ךיז ןבָאה זירַאּפ ןיא

 -ַארק ַא -- ַאקסלעבול ַאלָאּפ עסירטקַא יד ,ןוז ןוא יורפ ןייז טימ םיובנגייווצ

 טביילק יז .עניב רעד רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ,עמיטש רענייש ַא טימ ,עציװַאס

 ; רעדורב ַא סריא וצ -- טגָאזעג רימ יז טָאה --- עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ךיז

 ןיא עניב רעשינַאּפש רעד ףיוא טמירַאב ןרָאװעג רעטעּפש) יקסווָאקיישט ירעה

 ,(ָאקיישט ןעמָאנ ןרעטנוא עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב

 טָאה םלוע רעד ןוא םישדח יירד םורַא זירַאּפ ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ

 ןבָאה טייצ רעד ךרוד זַא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןגָארטעג טנעה יד ףיוא שממ זנוא

 ּפשיוש ענערָאפעגנָא ערעדנַא ןוא עּפורט סעצעיענַאּפמָאק ןופ ןרָאיטקַא יד

 ךס ַא .רעדיל ןוא ןסעיּפ עשילַאקיזומ עיינ עניימ ןבירשעגרעביא דלַאב סרעל

 ןבָאה ,ערעדנַא ןוא רעטעלק סקַאמ ,רעלטיוו ןויצ-ןב יו ,סרעליּפשיוש עגנוי

 ...רַאוטרעּפער ןיימ טימ עּפָארײא ןיא סערעירַאק טכַאמעג ךיז רעטעּפש

 ךיוא ךיז ןבָאה רימ .זירַאּפ ןיא טליּפשעג ןוא טליּפשעג ךָאנ ןטלָאװ רימ
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 ךיז בָאה ,רעבָא ,ךיא .עינעמור ןייק ,ןלױּפ ןייק ןלָארטסַאג ףיוא ןבילקעג

 -ּפִא ךיא בָאה .ענדָארג ןייק ןרָאפ ןופ ןטלַאהקירוצ רעמ טנעקעג טשינ ןיוש

 ןסיוו ןזָאל רימ ןוא עינעמור ןייק ןרָאפ לָאז רע זַא ןענָאזשיפ טימ טכַאמעג

 ,ןפערט ךיז ןלָאז רימ ואוו ,סערדַא סעמַאמ ןיימ ףיוא ,ענדָארג ןיא

 -םירבח יד טימ ,םלוע רעזירַאּפ םעד טימ טנגעזעג קיצרַאה ךיז בָאה'כ

 ךיא בָאה טליּפשעג .רימ דובכל טנוװָא-ןרע ןלעיצעּפס ַא ייב סרעליּפשיוש

 ,"שטנעמ רעדליוו רעד, --- ?קָאינַאקא ןיימ רעדיוו

 ךיא בָאה ,טניירפ ןוא םירבח ,רערערַאפ לָאצ רעסיורג ַא ןופ טײלגַאב

 ,ענדָארג ,עשרַאװ ,ןילרעב :געוו ןפיוא טזָאלעג ךיז
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 טשינ .טנווָא ןיא טעּפש ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ץענערג רעשיגלעב רעד ףיוא

 טיל-ןָאגַאװ םעד ןופ ןרישזַאסַאּפ יד ןופ ךס ַא סָאװ םעד טימ ךיז קידנענכער

 -ַאב יד ךָאד ןבָאה ,"טיזנַארט, עיגלעב ןרָאפעגכרוד זיולב ןענייז סערּפסקע
 -סורַא ןלָאז ,םַאנסיוא ןָא ,ןרישזַאסַאּפ עלַא זַא ןלױפַאב טמַא-לָאצ ןופ עטמַא

 -ףָאה"ןַאב רעד ףיוא ןלעטשסיוא סע ןוא ןענָאגַאװ יד ןופ שזַאגַאב רעייז ןּפעלש

 -ַאב רעזנוא ןרידיווער ןעמונעג ךיז ןבָאה ןרָאטקעּפסניא-ןעיורפ .עמרָאפטַאלּפ
 ,טעטילַאטורב ןוא סעכ טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ןרעטשינ סָאד .שזַאג
 ןענייז ייז ןעוו .ןוטיט-עקלול ןוא ןרַאגיצ ,ןטערַאגיצ ,קַאבַאט טכוזעג ןבָאה יז

 -עצ ןוא טייזעצ ןגעלעג ןכַאז יד ןענייז ,עיזיווער רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ

 ןייז וצ טפרַאדַאב סע יװ ןכַאז יד ןקַאּפנײא . . .עמרָאפטַאלּפ רעד רעביא טיירּפש

 ,קעװַא ןוא טפייפעגנָא זנוא טלָאװ גוצ רעד :ןזיוװַאב טשינ ןיוש ןעמ טָאה
 םודנעּפ-םודנעה ןעמ טָאה .עירָאטירעט רעשיגלעב ףיוא זנוא קידנזָאלרעביא

 -עגנײײרַא לענש ףיוא ייז ןוא סענַאדָאמעשט יד ןיא ןכַאז יד ןפרָאװעגניײרַא
 ,ןענָאגַאװ יד ןיא ןפרָאװ

 רעד ףיוא *קסיבָא; םענעי ןופ ייברַאפ ןיוש ןענייז ןרָאי רעקילדנעצ
 ליפעגרעדיוו ַא ןבילברַאפ ץלַא ךָאנ זיא רימ ייב רעבָא ,ץענערג רעשיגלעב
 טמוק'ס ןעוו ןוא טלעוו ַא ןרָאפעגסױא ןיוש ןיב ךיא .ןרָאטקעּפסניא-ןעיורפ וצ
 סייוו ,ןיירַא טנעה יד ןיא רָאטקעּפסניא-יורפ ַא וצ ןלַאפוצנײרַא סיוא רימ
 רַאפ ךיז טיה ךיא ...ןקעל טשינ ןיוש ךיא לעװ קינָאה ןייק זַא דלַאב ךיא

 ...עקירעמַא ןיא וליפַא ,רעייפ רַאפ יװ רָאטקעּפסניא-יורפ ַא
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 1930 ,ןילרעב

 ,טניירפ סנָאזשיפ ַאשימ .געט עכעלטע טכַארברַאפ ךיא בָאה ןילרעב ןיא

 -ַאב ךיז עיצולָאװער רעד ךָאנ ןבָאה סָאװ דנַאלסור ןופ םירחוס'גרַאװרעטופ

 טנוװָא ןיא ! "ומָאקסור ָאּפ,, --- ױזַא ןעמונעגפיוא ךימ ןבָאה ,ןילרעב ןיא טצעז

 "גע ולב יהד;) "ךאלמ רעיולב רעד; םליפ םעד ןעז ןעמונעג ךימ ייז ןבָאה

 ,עסירטקַא םליפ רעגנוי ,רעיינ ַא טימ ןוא סגנינעשזד לימע טימ (*לעשזד

 םליפ םעד טימ) ןילרעב ןופ עיצַאסנעס יד ןרָאװעג זיא יז ,ךירטיד ןילרַאמ

 ,(טלעוו רערָאג רעד ףיוא ערעירַאק עסיורג ריא טכַאמעג יז טָאה

 -ַאב ןיא ןעגנערברַאפ ןעגנַאגעג רימ ןענייז ָאניק ןיא סנַאעס םעד ךָאנ

 טקנוּפ-למַאז רעד ןעוועג זיא ןטרָאד .*עפַאק סעשינַאמָאר; רענילרעב ןטסואוו

 עפַאק ןיא טנװָא םענעי קידנציז ,ןלַאוטקעלעטניא ןוא סרעלטסניק עלַא רַאפ

 עניימ .רעװלוּפ טימ טליפעגנָא זיא טפול רענילרעב יד יו טליפעג ךיא בָאה

 "יא טשינ טליפעג ךיז ןבָאה ,םירחוס-רעטופ יד ,טניירפ עשידיא רענילרעב

 רעד ןיא זַא ןרעיוא עניימ וצ ןעגנַאגרעד ךיוא זיא'ס ...םעװקַאב סקירעב

 "ילוכ-םתס ןוא ךעלטנעדוטס ...ןלַאפרעביא עטפָא רעייז רָאפ ןעמוק עפַאק

 ןטנעדיצניא יד ...ןפורסיוא עשיטימעסיטנַא טימ ןדיא ןריצָאװָארּפ סענַאג

 ךיז ןבָאה'ס ...רעטסנעפ ענעכָארבעגסיױא ןוא ּפעק ענעטלָאּפשעג וצ ןריפרעד

 ,םערוטש ןקיטולב ןקידנעמוקנָא םעד ןופ םינמיס יד ןזייװַאב ןביוהעגנָא ןיוש

 ...טלעוו עצנַאג יד ןוא דנַאלשטייד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ

 1930 ,עשרַאװ

 לסיבַא ןעוועג טרעשַאב רימ זיא עשרַאװ ןייק ןילרעב ןופ געוו ןפיוא

 חילש ַא -- ןדיא ַא טימ טדערעצ ךיז ךיא בָאה גוצ ןיא קידנרָאפ .שפנ-תמגע

 ךיז טניפעג ןילרעב ןיא זַא טסואוורעד ךיז ךיא בָאה םיא ןופ .עניטסעלַאּפ ןופ

 ,רבח-טנגוי ןוא ריע"ןב ןיימ ןַארַאפ ךיוא זיא עּפורט רעד ןיא ןוא "המיבה; יד

 "רעב ןיא ןועמש .רעצ רַאפ ןסעגעגפיוא רעיש ךיז בָאה ךיא ,לקניפ ןועמש

 ןטלָאװ רימ ןוא טכוזעגּפָא רעכיז םיא ךיא טלָאװ ,סע סייוו ךיא ןעוו ? ןיל

 ןבָאה רימ טניז ייברַאפ ןיוש ןענייז רָאי ןעצ עצנַאג .ןעמַאזצ טכַארברַאפ

 ךיז ןוא טָאטש ןייא ןיא ןעוועג רימ ןענייז טציא .ענדָארג ןיא טדיישעצ ךיז

 -עגּפָא בָאה ךיא סָאװ ןסורג עטוג יד טימ טסיירטעג ךיז בָאה'כ ,ןטימעגסיוא

 טדרַאהנייר סקַאמ טימ טרידוטש טָאה רע זַא ;לקניפ רבח ןיימ ןגעוו ןעמונ

 ןעמונעגניירַא טשרע םיא טָאה ןעמ ;עלוש רעשיטַאמַארד רענילרעב ןייז ןיא

 גנוכיירגרעד עקיטכיוו ַא רָאג זיא סָאװ ,"המיבה;, רעד ןיא דילגטימ ַא רַאפ
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 -רעד טָאה ןועמש סָאװ טיירפעג רעייז ךימ טָאה'ס .רעליּפשיוש ןגנוי ַא רַאפ
 ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרעוו וצ :ןבעל ןיא עיציבמַא ןייז טכיירג

 ,טכַאניב טעּפש זיב ירפרעדניא ןופ טכַארברַאפ ךיא בָאה עשרַאװ ןיא
 ,דלודעג ןייק טַאהעג טשינ ןיוש ךיא בָאה עשרַאװ ןיא רעגנעל ןביילברַאפ וצ
 טָאה רעקרַאטש ץלַא ,טָאטשמיײה ןיימ וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא רעטנענ סָאװ

 ,ענדָארג ןיא עביל עניימ טימ ןיוש ןייז וצ ץרַאה סָאד ןגיוצעג רימ

 -רַאפ-ןטסיטרַא ןשידיא םעד ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ךיא בָאה גָאט ןכרוד
 -יּפשיוש-םירבח טימ טסירגַאב ןוא טנעקַאב ךיז ,2 רעמונ ענשעל ףיוא ןייא
 ,עשרַאװ ןיא ךיוא טרעהעג ןיוש ייז ןבָאה זירַאּפ ןיא גלָאפרעד ןיימ ןופ .סרעל
 -טנעעג ךיא בָאה ,עשרַאװ ןיא ןליּפש וצ ןגַאלשרָאפ ןוא ןגַארפנָא עלַא ףיוא
 ; טרעפ

 םעדכָאנ ,הבצמ ַא ןטַאט םעד ןלעטש ענדָארג ןייק ךיא רָאפ טשרעוצ --
 ןעק'ס .םיא וצ טריטקַארטנָאק ןיב'כ .ןָאזשיפ ַאשימ טימ ךַאמּפָא ןַא ךיא בָאה
 ןיא ןיוש ךיז טדנעו סָאד ,ןליוּפ ןיא ןליּפש ןעמוק ךיוא ןלָאז רימ זַא ןייז

 ,ךָאזשיפ ַאשימ

 "עג טָאה סע ואוו ,ןציירד עקצַאמָאלט וצ טזָאלעג ךיז ךיא בָאה ןטרָאד ןופ
 -עג טָאה'מ ,ןשטנעמ-רוטלוק ןוא סרעביירש ,ןטַארעטיל עשידיא טימ טלביווש

 ןסורג ןבעגעגרעביא בָאה ךיא ,ךעלכיק-רעייא טימ ןסיברַאפ ןוא ייט ןעקנורט
 עשידיא לסיבַא טרעטעלבעגכרוד .זירַאּפ ןוא קרָאי-וינ ןיא סרעביירש ןופ

 ןופ ןייגוצקעװַא טסולגעג טשינ טושּפ ךיז טָאה'ס ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ
 ,טרָאד

 ךיוא זיא םיא טימ .ץַאז גיוודול טרילָארטסַאג טלָאמעד טָאה עשרַאװ ןיא

 -ייפ ןוא עלערימ ,עלעריצ :ךעלרעטכעט 3 ערעייז ןוא יליל יורפ ןייז ןעוועג
 .סרעליּפשיוש רענַאקירעמַא יד טליּפשעגטימ ךיוא ןבָאה ן'צַאז טימ .עלעג
 ,ןייטשלע בייא רָאטיזָאּפמָאק רעגנוי רעד ןוא יקצירבול ווייד ,גרעבדלָאג ַאנייד
 טָאה םלוע רעװעשרַאװ רעד .רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא טליּפשעג ןבָאה ייז
 -ירעמַא ענייז טימ םיא ןעקנָאשַאב ןוא טייקשירעלטסניק סי'צַאז טצַאשעגּפָא
 ןײארַאפ-ןטסיטרַא רעװעשרַאװ ןופ עּפורט יד ךיוא יװ ,סרעליּפשיוש רענַאק
 ,סעיצַאװָא עקידנרעיוד-גנַאל טימ

 "עג ןוא ווָאטַארַאב לוָאּפ טרילָארטסַאג טָאה ?ישטשָאװָאנ; רעטַאעט ןיא
 טליּפשעגטימ ךיוא טָאה םיא טימ ."רעטָאפ, סגרעבנירטס רע טָאה טליּפש
 ,ָאקפילש ַאלָא ןירעליּפשיוש עגנוי יד

 -ָאבוקַאי ןַאמיײה ןוא ַאנַא עשרַאװ ןיא טַאהעג ןבָאה לַאפייב ןסיורג ַא
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 -ַאטָאלָאז רָאדיזיא ןופ *עדנַאש ןוא עביל ,טלעג. רעגַאלש רעייז טימ שטיוו

 רענַאקירעמַא ןופ שארב סעּפורט עכעלטע ךָאנ ןעוועג ןענייז סע .,יקסווער

 עמַאס ןיא ןעוועג זיא'ס .ןטפעשעג עסיורג טכַאמעג ןבָאה עלַא .ןרָאילָארטסַאג

 ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ עדָאירעּפ-ץנַאלג רעד ןופ ןערב

8 

 "יזרעווינוא יד ןיא .טזָאלעגּפָא טשינ טָאה ןלױּפ ןיא םזיטימעסיטנַא רעד

 .ןטניה ןופ קנעב ערעדנוזַאב ףיוא ןציז טזומעג ןטנעדוטס עשידיא ןבָאה ןטעט

 טָאה'ס .עקידעגָאלק ַא רעייז ןעוועג זיא ןדיא-ךמע רַאפ עגַאל עשימָאנָאקע יד

 ,טיילכַאפ עשידיא ןוא ןטפעשעג עשידיא ףיוא גנומיטש-טָאקיָאב ַא טשרעהעג

 רַאפ עטריקסיפנָאק ,סטוג-ןוא-בָאה שידיא טּפעלשעג ןבָאה עטמאַאב עשילוּפ

 סיורג ױזַא ןעוועג זיא רעטַאעט םוצ עביל יד רעבָא .ןרעייטש-סגנוריגער

 ןטעליב טפיוקעג ןוא ןכַאז-בוטש יד ןופ סעּפע טצעזרַאפ ײדָאב ןבָאה ןדיא זַא

 ,גנולעטשרָאפ רעשידיא ַא רַאפ

 "נַאג רעד טימ ןוא ןיליל טימ ,ן'צַאז גיוודול טימ ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא

 "יוש יד ןפָארטעג ךיוא ךיא בָאה ןטרָאד ."לָאטסירב,, לעטָאה ןיא הרבח רעצ

 ריצַאּפש ַא טּפַאכעג ןבָאה רימ .ןייטס לטיג ןוא ןטסַאקרעבליז השמ סרעליּפש

 ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעביא ןעמַאזוצ

 ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןיא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ טימ ןעמָארטש

 "מַארט יד ןופ ןעגזַארב סָאד ,סעדייבעג עכיוה ,עטעוועדנופעגנייא ,עוויסַאמ יד

 ןופ שיורעג סָאד ,קורב ןפיוא סעװָאקדָאּפ-דרעפ יד ןופ ןּפַאלק סָאד ,ןעייוו

 ןפורסיוא םייב סרעפױקרַאפ-ןסַאג יד ןופ ןעיירשעג יד ,רענעגעװ-טסַאל יד

 ךיא יו ,קורדנייא םעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ץלַא סָאד --- תורוחס ערעייז

 .יי דייס-טסיא רעד ףיוא קרָאי-וינ ןיא ןענופעג ךיז טלָאװ

 טריצַאּפש טפָא ױזַא ןבָאה'ס ואוו ,ןטרָאג ןשיסקַאז םעד קידנכוזַאב

 םילודג ערעדנַא יד ןוא שַא םולש ,ןעזייר םהרבא ,ץרּפ .ל .י : טריטוקסיד ןוא

 ןבעגעגרעביא ןטסַאקרעבליז השמ רימ טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ

 ףיוא ךיז ןשיװצ טדערעג ןבָאה רימ .קרָאיײוינ ןופ ןסעיינ-רעטַאעט עלַא

 ןטעבעג ךיז ןוא טקוקעגמורַא עלייוו עלַא ךיז טָאה ןייטס לטיג ,ןושל-עמַאמ

 : זנוא ייב

 ... שילגנע ףיוא ןדער רעסעב רימָאל ,זעילּפ ,רעליטש טדער --

 השמ רימ טָאה ,גנורעדנואוורַאפ טימ טקוקעגנָא ןדייב ייז בָאה ךיא ןעוו

 ; טרעלקרעד
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 שידיא ןדער רַאפ ? ךעלטנעדוטס יד ןטרָאד טסעז ,טכערעג זיא לטיג --

 סעיינ ןייק רָאג טציא ןיוש זיא סָאד ...ּפָאק ןיא לגיצ ַא טימ ןגירק ןעמ ןעק

 ןטכענ ...גָאט ןדעי רָאפ ןעמוק ןטנעדיצניא עכלעזַא ...עש'רַאװ ןיא טשינ

 ,..יורפ עשידיא ערעטלע ןַא ט'קיזמ'עצ קרַאּפ ןיא ָאד ןעמ טָאה

 םעד ןעזעג ןוא רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא ןעגנַאגעג ךיא ןיב טנװָא ןיא

 "ָאנַאמלַאק ןופ טקַא ןטשרע םעד ןיא ץַאז גיוודול רעלטסניק ןלַאינעג-תמאב

 "יוש עשידיא עקיגנַארטשרע טימ גנולעטשרָאפ עקיטכערּפ ַא ,"ןלזג, סעשטיוו

 טימ ןענעגעזעג ךיז טזומעג ךיא בָאה טקַא ןטשרע ןכָאנ דלַאב .,סרעליּפש

 ןקיצנייא םעד ךרוד ןעוועג ברקמ רעייז ךימ ןבָאה עכלעוו םירבח עביל עניימ

 םוצ קירוצ טלייאעג ךיז בָאה'כ .עשרַאװ ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ גָאט

 .ןַאב עקיטכַאנייב יד ןקיטעּפשרַאפ וצ טשינ ידכ ,לַאזקָאװ

 "רַאװו ערשכ יד .ךרדל הדיצ ןעמענוצטימ טַאהעג ןעניז ןיא ךיוא בָאה'כ

 טלדנַאהעגנייא ךיא בָאה .םש ַא טַאהעג ןבָאה טשרואוו ןוא טינשפיוא רעוועש

 ןוא ,סױרַא ןוויױא ןופ שירפ ,טיורב ןעװעזָאר ַא ,טינשפיוא ָאליק ןבלַאה ַא

 !ענדָארג ןייק --- לַאזקָאװ םוצ ַאדזַאי



 5 לטיֿפַאק

 םײהַא רָאפ ךיא

 ןיא ץלַא .סַאלק עטשרע ןָאגַאװ ַא ןיא רָאפ ךי
 יד ףיוא סטכעיצרעביא סָאד .טזָאלעגּפָא רעייז זיא ןָאגַאװ

 טכיײלַאב עלעּפמעל ןיילק ַא .טעװעקַאילבעגּפָא זיא קנעב-ץיז

 טרָאפ עּפוק ןיא רימ טימ .ןייש רעלעקנוט ַא טימ םורַא םעד

 עשיליוּפ רָאפ .ײמרַא רעשיליופ רעד ןופ רָאיַאמ ַא ךיוא

 -נעלסיוא ןַא ןיב ךיא זַא רימ ףיוא טנעקרעד רע .ךיא רעטיצ טייל-רעטילימ

 -ַאנ ַא זיא סָאװ ,סעומש ַא ןיא םיא טימ ןזָאלנײרַא טשינ ךיז ליוו ךיא .רעד

 | .עזייר רערעגנעל ַא ףיוא ןרישזַאסַאּפ ןשיוצ גנוניישרעד עכעלריט

 .ענדָארג ןייק ןרָאפ ןופ טדערעגּפָא קרַאטש רימ ןעמ טָאה זירַאּפ ןיא ךָאנ

 טשינ טפַאשרעגריב רענַאקירעמַא טָאה עּפָארײא-חרזמ ןופ רעדנעל יד ןיא

 רענַאקירעמַא ןַא ןרעוו םייב סָאװ םעד טימ ךיז קידנענעכער טשינ ,טרינומיא

 -עמַא ןַא ,טפַאשרעגריב רעקידרעירפ ןופ ּפָא לעיציפָא ךיז ןעמ טגָאז רעגריב

 "ןריובעג ןייז ןיא טסניד-רעטילימ וצ ןרעוו ןעמונעג ןעק רעגריב רענַאקיר

 .ןצכערק ןפלעה רָאנ םיא ןענעק ןריּפַאּפ-רעגריב רענַאקירעמַא ענייז ןוא דנַאל

 -עד ַא :ןעוועג ץלַא ךָאנ ןלױּפ ןיא סוטַאטס ןיימ זיא לַאפ םענעגייא ןיימ ןיא

 .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ריטרעז

 ,רָאיַאמ רעשילױּפ רעד ,רעדנזיירטימ ןיימ ןוא ךיז טּפעלש גוצ רעד

 לסיירט ןדעי ייב .קַאמשעג ץנַאג טעּפָארכ רע .,טײקנָאטָאנָאמ ןופ ןייא טפָאלש

 ןקילב ענעפָאלשרַאפ ענייז ןָא טלעטש ןוא ףױאי-ּפַאכ ַא ךיז רע טיג גוצ ןופ

 רע ןוא ףָאלש ןפיט ןיא קירוצ םיא טגיוורַאפ שינעלקָאש סָאד ,רימ ףיוא

 ,רעדיוו ןיוש טעּפָארכ

 -רעביא עניימ ןורכז ןפיוא רימ ןעמוק סע .ףָאלש ןייק טשינ טמענ רימ

 "עג ןעוועג ןיב ךיא טניז ןפָאלרַאפ ןענייז סָאװ רָאי ןעצ יד ךרוד ןעגנובעל

 -נַאװעגכרוד ןיוש ךיא בָאה טייצ רעד ךרוד .םייה ןיימ ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצ

 קינײװ רעייז טכַארבעג רימ סע טָאה לייוורעד .טלעוו רעד ןופ לייט ַא טרעד

 ןיפעג ךיא יו םישדח יירד דלַאב ןיוש .הסנרּפ רעקינייװ ךָאנ ןוא גנונעקרענָא

 -שיפ ַאשימ טימ ןעמַאזוצ ,זירַאּפ ןיא ןלָארטסַאג עניימ ןופ .עּפָאריײא ןיא ךיז

 ַא ןוא ןליוּפ ןייק ןטסָאק-עזייר ףיוא ןרָאּפשּפָא טנעקעג םיוק ךיא בָאה ,ןָאז
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 ,רבק סנטַאט ןיימ ףיוא הבצמ ַא רַאפ רַאלָאד קיצפופ-ןוא-טרעדנוה ןופ עמוס

 ַא ןיא טקעטשרַאפ ןוא דמעה-רעטנוא ןַא ןיא טלקיוועגנייא טגיל טלעג סָאד

 ןרירנָא טשינ ךיא לעװ טלעג סָאד ,ןטָאנ עניימ ןשיוװצ עקעט רענעריּפַאּפ

 .רעגנוה ןופ סיוא ייג ךיא ןעוו וליפַא

 -פיוא טשינ ידכב .ירפ רעייז ךָאנ זיא'ס שטָאכ ,ןסיורד ןיא ןיוש טגָאט'ס

 עּפוק ןופ ריט יד ףיוא קיטכיזרָאפ ךיא ןפע ,רָאיַאמ ןשיליוּפ םעד ןקעוואוצ

 סױרַא קוק ךיא .סױרַא רָאדירָאק ןיא רעגניפיץיּפש יד ףיוא ךיז זָאל ןוא

 טימ למיה רעיולב ַא .,גנַאגפיוא-ןוז רעקיטכערּפ ַא זיא'ס -- רעטסנעפ ןכרוד

 רעדנואווַאב ןוא ייטש ךיא ואוו ,רעטסנעפ ןבעל .ןרעטש עקידנעייגרַאפ עסַאלב

 קידעקצַאצ ַא סעּפע ליד ןפיוא ןגיל ךיא קרעמַאב ,רוטַאנ רעד ןופ טכַארּפ יד

 קוק'כ .סעטָאלז קיצנַאװצ ןופ טָאנקנַאב ַא זיא'ס .ףיוא סע ביוה'כ ,לריּפַאּפ

 סע גייל ןוא -- ךיא טכַארט -- האיצמ ערשכ ַא .טשינ טעז רענייק ,םורַא ךיז

 ! יאוולה .לזמ --- ןמיס ַא .ענעשעק ןיא ןיײרַא

 -ַאב רעדלעפ ייברַאפ ןבעוש סע .רעטסנעפ םוצ טדימשעגוצ ןיב ךיא

 ,סעקטַאכ עשירעיופ יד ,ךעלרעסַאװ ןוא ךעלעדלעוו ערעטיש טימ טלקנירּפש

 בָאה ךיא סָאװ רָאי ןעצ יד ןיא ןעזסיוא רעייז ןטיבעג טשינ ןבָאה ןרעייש יד

 ךיז ןקיווק ןוא רעדלעפ יד ףיוא ןיוש ךיז ןעשַאּפ תומהב יד .טלעפעגסיוא

 ןיוש ןעװעצַארּפ טרָאד ןוא ָאד ,יוט-ןגרָאמ ןופ טצענַאב ,זָארג ןטכייפ םעד טימ

 ערעייז יו טקנוּפ ,טייקיטעט רעכעלגעט רעייז ייב סעטרעיוּפ ןוא םירעױּפ

 זיא ץלַא .טרעדנעעג טשינרָאג ךיז טָאה סע .תורוד טניז ןָאטעג ןבָאה תובא

 ,קירוצ ןרָאי טימ ןעוועג יוװ ןבילברַאפ

 טּפַאלק רעקרַאטש ץלַא ,טָאטש-ןריובעג ןיימ וצ םוק ךיא רעטנענ סָאװ

 ןיימ ןופ רעצעמע טעװ :קנַאדעג רעד ךימ טגלָאפרַאפ סע .ץרַאה סָאד רימ

 ?לַאזקָאװ םעד ףיוא ןטרַאװּפָא ךימ החּפשמ

 ןכַאמ טלָאװעג טשינ ךיא בָאה ,דנלַאפפיוא ןייז טשינ לָאז טיזיוו ןיימ ידכ

 ַא ןכַאמ טלָאװעג רָאג ךיא בָאה הליחתכל ,ןעמוקנָא ןיימ ןגעוו ןזעוו ןייק

 : ןָאט-גָאז ַא ןוא ריט ןיא ןעמַאמ רעד ייב ןּפַאלקנָא ,זירּפרוס

 !ןעמוקעג זיא עקמייח ןייד ,ןוז ןיד !ָאד ןיב ךיא ,עמַאמ --

 רעד זַא ,טנכערַאב ךיז ךיא בָאה עשרַאװ ןופ ןרָאפּפָא ןיימ רַאפ רעבָא

 ,טנוזעג סעמַאמ רעד ףיוא גנוקריוו עטכעלש ַא רעייז ןבָאה לָאמַא ןעק זירּפרוס

 ךיא זַא ,סערדַא סלוולעוו רעדורב ןיימ ףיוא ,עמַארגעלעט ַא טּפַאלקעג ךיא בָאה

 טגָאזעגנָא רע טָאה ?עמַארגעלעט יד ןגָארקעג רע טָאה .ירפרעדניא ןָא םוק

 1 ןעמַאמ רעד

 ַא קידנרַאפ :ןעמָאנעפ רענדָאמ ַא ,רעטסנעפ ןופ ּפָא טשינ טערט ךיא
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 ןוא ּפָארַא ייג שטָאכ ,ךיז טּפעלש ןַאב יד זַא טליפעג ךיא בָאה טכַאנ עצנַאג

 ליפ ,טָאטש ןיא ןרָאפנײרַא םייב ןיוש ןטלַאה רימ ןעוו ,טציא ,רעטנוא ּפוטש

 ןעוועג רעטכייל רימ טלָאװ'ס .לענש-וצ טגָאיעג ךיז טלָאװ ןַאב יד יו ךיא

 ןופ ָאּפמעט םעד ןטלַאהנייא ןענעק לָאז ךיא ,רעמַאזגנַאל טרָאפ ןַאב יד ןעוו

 ןוא גנונַאּפש ןופ ןעגנירּפשסױרַא םייב טלַאה סָאװ עיצַאטוּפלַאּפ-ץרַאה ןיימ

 ,עיצָאמע

 1920 ,ענדָארג

 !טָאטשרעפ ןיוש זיא טָא ןוא !ענסָאסָאל

 ףױרַא רע טעשזיױּפ יירעגזַארב טימ ןוא ךיז טצלירגעצ וויטָאמָאקָאל רעד

 ןוא-ךישזַאסַאּפ יד ךיז רעטניה קידנּפעלשטימ ,ןַאמעינ ןרעביא קירב ןפיוא

 רעקירעדינ ךס ַא זיא ןַאמעינ ןרעביא קירבזןַאב עיינ יד .ןענָאגַאװ-טכַארפ

 יז ןעוו ,ןסירעגפיוא ןבָאה ןקַאילָאּפ יד סָאװ קירב ענרעזייא ,עטלַא יד יו

 יד .סעקיװעשלָאב יד טימ המחלמ רעד תעב ענדָארג ןופ ןטָארטעגּפָא ןענייז

 סױרַא ךָאנ ןעשטרַאטס קירב רעטרעטשעצ רעד ןופ ןלייז ענעבילבעגרעביא

 רעד ףיוא ןיוש רימ ןענייז טָא ןוא ,קירוצ רָאי ןעצ טימ יו טקנוּפ רעסַאוװ ןופ

 ,טייז רעטייווצ

 ףיוא לוש רעשירָאטסיה ,רעסיורג רעד וצ ןקילב עניימ ןָא-גנערטש ךיא

 טָאטשרעּפ ןופ קירב-רעקרַאפ ענרעצליה יד עז ךיא .,גרַאב רעטָאטשרעפ םעד

 טשטילג דלַאב .ןעגנוטכיר עדייב ןופ רעייגסופ עדנזיײרּפש יד ןוא טָאטש וצ

 טביילב ןוא ןָארעּפ םוצ ןריפ סָאװ ןסלער יד ףיוא וויטָאמָאקָאל רעד ףױרַא ךיז

 -ָאגַאװ עקידנּפעלשכָאנ יד ךיז ןטפעהַאב קסַארט ןקידנבױטַאב ַא טימ ,ןייטש

 .ענדָארג עיצנַאטס ןופ לַאזקָאװ םייב טריזָאמרָאט ןביילב ןוא ןענ

 "טימ ןיימ ןיוש ךיז טלייא ,רעטסנעפ ןופ קעװַא ךיז רעק ךיא רעדייא ךָאנ

 "יש ַא ןָא טדניוװשרַאפ ןוא גנַאגסױרַא םוצ ,רָאיַאמ רעשיליוּפ רעד ,רערָאפ

 ןפיוא רעטנורַא ךיז זָאל ךיא ןוא קעּפעג ןיימ ףיונוצ לענש םענ ךיא ,"טנוזעג

 טזייו סע יו .טשינ ךיא עז ןרישזַאסַאּפ יד רַאפ סרעטרַאװּפָא ןייק ,ןָארעּפ

 ץוח ,ןָארעּפ םוצ םענייק ןזָאלוצ טשינ ןופ עיצַאלוגער יד ץלַא ךָאנ טליג סיוא

 ,ײצילָאּפ יד ןוא רעטעברַא-ןַאב יד

 ךיז טלדור טרָאד ,טעפוב רעד ךיוא ךיז טניפעג סע ואוו ,לַאז-טרַאװ ןיא

 ,ךיז טשוק'מ ,םורַא ךיז טּפַאכ'מ .,סרעטרַאװּפָא עקידלודעגמוא טימ ןיוש

 ,טלעוו רעד רָאג ףיוא ןלַאזקָאװ עלַא ףיוא יו קידעבעל זיא'ס ,ךיז טזדלַאה'מ
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 טביילב ץרַאה ןיימ ןוא םעטָא םענעטלַאהעגנייא טימ םורַא ךיז קוק ךיא

 ! רָאי ןעצ ,ןעזעג טשינ יז רָאי ןעצ ! יז זיא סָאד ,ָאי !עמַאמ יד ,ליטש

 טימ ךרוד ךימ טמענ רע .ןַאמ רעטנַאקַאבמוא ןַא טייטש ןעמַאמ רעד ןבענ

 ךָאד זיאס !ָאי .ןעזעג ייז בָאה ךיא -- ןגיוא יד .ןגיוא עקידנגנירדכרוד

 ,ןבעל ןיימ ןיא לָאמ ייווצ זיולב ןעזעג בָאה ךיא ןעמעוו ,לוולעוו רעדורב ןיימ

 -דָארג ןיא ?עינַאדיװס}/ ַא ףיוא לָאמ ןייא : קירוצ רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ טימ

 ןטימ ןיא טקישעגקעװַא םיא טָאה'מ ןעוו ,לָאמ עטייווצ סָאד ;גָארטסָא רענ

 ,טסָאּפערק רעגרובלסילש םוצ ּפַאטע ןטימ טכַאנ רעד

 סעמַאמ רעד ןיא ןיירַא לַאפ ןוא גנוטכיר רעייז ןיא זָאל ַא ךיז ביג ךיא

  סמערָא

 ! עמַאמ !עמַאמ --

 ןיימ טשוק יז ,םעלק ַא ןיא יו ךימ טלַאה ןוא םורַא ךימ טּפַאכ עמַאמ יד

 : טעשטּפעש ןוא םינּפ

 ! ןוז ןיימ ,עקמייח !עקמייח --

 ךיז יירד ךיא ,לוק טרערטרַאפ סלוולעוו רימ וצ טכיירגרעד -- ! םייח --

 : םיא וצ סיוא

 ךיז ןּפַאכ רימ .טנעקרעד דלַאב ךיד בָאה ךיא !רעדורב !לוולעוו ---

 ,רעדירב ענעריולרַאפ עקידתמאב יוװ םורַא עדייב

 בָאה --- לוולעוו רימ טרעלקרעד -- טסמוק וד זַא עמַארגעלעט ןייד --
 יד טַאהעג טשינ ןבָאה רימ .קירוצ העש ַא טימ רשפא ןעמוקַאב טשרע ךיא
 ןענייז ךיא ןוא עמַאמ יד לייוו ,החּפשמ רעד ןופ םענייק ןגָאזוצנָא טייהנגעלעג
 ןיוש טעוו עשטייח יורפ ןיימ .ןענעגעגַאב וצ ךיד לַאזקָאװ םוצ ןפָאלעג דלַאב

 ,הרושב עטוג יד ןעמעלַא ןגָאזנָא

 ,טייצ רעד ךרוד טרעטלערַאפ ךיז טָאה יז ,ןעמַאמ רעד טכַארטַאב ךיא

 ,ןח-טנגוי רעקידרעירפ רעד ןסָאגעגסיוא ץלַא ךָאנ זיא םינּפ ריא ףיוא רעבָא
 ןָאטעגנָא זיא יז ,רעייז ריא ןדיילק עלעקליײשטַאפ רעד רעטנוא רָאה עיורג יד
 ןעזסיוא ריא ןופ .רוגיפ ריא ןופ טײקנַאלש יד טריטנעצקַא סע ,טענ רעייז
 רעצ ליפוזַא טציא זיב טבעלעגרעביא ןבָאה לָאז יז זַא ןייגרעד וצ רעווש זיא
 ,םירוסי ןוא

 ןופ רבקה-טוביח רעצנַאג רעד ןסָאגעגסױא טגיל םינּפ סלוולעוו ףיוא

 ןיא עגרָאטַאק ףיוא תודיחיב ןסעזעגּפָא זיא רע סָאװ רָאי ןעצ עכעלקערש יד
 -רעבָאטקָא יד רעדייא ,ריביס ןיא ןרָאי יד ןופ ןוא טסָאּפערק רעגרובלסילש

 ןעשטשילב םינּפ ןטרעצעגּפָא ,ןסַאלב ןייז ןופ ,טיײרפַאב םיא טָאה עיצולָאװער
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 -לקנוט ,עפיט ייווצ ןיא ענעקנוזעגנייא ,ןגיוא עצרַאושיךעּפ ענייז סױרַא

 םיא ןכַאמ ןרעטש ןכיוה ןייז ןופ ןעלקניוו עקיציּפש-ייװצ יד ,רעכעל עניורב

 סָאװ גוצנָא רענעכָארקעגּפָא רעד .רעריטרַאמ רעטקינײּפעצ ַא יװ ןעזסיוא

 זא טלוב טעז'מ .קידתונמחר םיא ןופ רעטנורַא טגנעה ,ךיז ףיוא טגָארט רע

 ןעמעוו םורַא ,שטנעמ רעטרינגיזער ןוא רעטשוטנַא ,רענעכָארבעצ ַא זיא רע

 ...ייברעד ָאטשינ זיא ןײלַא רע רעבָא ,טלעוו יד ךיז טיירד סע

 "וּפ ַא .עקשזָארד ַא ןעגניד רימ .קעּפעג ןיימ טימ רימ טפלעה לוולעוו

 רימ 1 עשידיא יד ןענייז ואוו -- ךימ טרעדנואוו --- ? קישטשָאוװזיא רעשיל

 ןוא ןעמַאמ רעד ףױרַא ןפלעה ,עלזָאק רעד ףיוא שזַאגַאב ןיימ ףױרַא ןעילַאװ

 ןרָאפ רימ .סַאג עװָאדַאס ףיוא רימ ןענייז טָא ,ןירַא טָאטש ןיא ןרָאפ רימ

 עקלַאכירב ,טשטָאּפ רעד ייברַאפ ,ַאקשעשזָא ַאזילע ןופ עלעקזייה סָאד ייברַאפ

 ןעמ טעז ןשטנעמ ליפוצ .סַאג ענרָאבָאס וצ ךיז רימ ןעווערעקרַאפ דלַאב ןוא

 סלומָאח ,טפעשעג-טינש סלקניפ זיא טָא ןוא ,ןסַאג-טּפיוה ייווצ יד ףיוא טשינ

 -צולַאז ,טנרָאפ ןופ לדנטרעג םעד טימ קריצַאב-ײצילָאּפ רעד ,עיפַארגָאטָאפ

 "ץַאלּפ רעד ,עווקרעצ עשיסור יד סיוא טסקַאװ דלַאב ,יקסרעטידנָאק סיק

 ןיא ץלַא ךָאנ ןעייטש סע ואוו רַאװלוב רעד ,לָאשטשָאקיינרַאּפ רעד ,דַארַאּפ

 ןקוק עכלעוו תוכאלמ-ילעב-ךמע יד קנעב יד ףיוא ןציז רעדָא ,ךעלעקפוק

 טָא ןוא ,(לטסנידרַאפ בױהנָא ןַא) *קעטנָאשטָאּפ, ַא ךָאנ ןגיוא יד סיוא ןיוש

 ןיירַא ךיז ןעיירד רימ .רעיומ סווָאקמַאז ,ןעמָארק יקצַארטסיגַאמ יד ןענייז

 ןביילב רימ .ןרעימ סווָאגניליש רעטעפ ןיימ ייברַאפ סַאג רעװָאקמַאז ןיא

 יד טניואוו טרָאד .עדנַאמָאק-ענרַאשזָאּפ רעד וצ טנעָאנ ףיוה םעד ייב ןייטש

 ,עילימַאפ ןייז ןוא ןעלוולעוו טימ ןעמַאזוצ עמַאמ

 עלע'מהרבא ןוא עקייש ,רעדניק ייווצ ענייז ןוא ,יורפ סלוולעוו ,עשטייח

 ןפלעה ייז .םורַא ךיז ןּפַאכ רימ .ןגעקטנַא זנוא ןעמוק ,(ןטַאט ןכָאנ ןעמָאנ ַא)

 סָאװ דלוש ריא ןעוועג טלָאוװ'ס יוװ ךיז טרעפטנערַאפ עשטייח .קעּפעג יד טימ

 טָאה יז .ןענעגעגַאב ךימ ןעמוקעג טשינ ןענייז החּפשמ רעד ןופ עקירעביא יד

 ,טָאטשרעּפ ןיא וליפַא ,ןעמוק ןיימ ןגעוו םענייא ןדעי טגָאזעגנָא ָאי אקווד

 רעד וצ קעװַא ןיוש ןענייז רעטסעווש ןוא רעדירב עניימ ןופ בור סָאד רעבָא

 ןענידרַאפ וצ סעּפע ןכוז קעװַא ןיוש ןענייז עזָאלסטעברַא יד ןוא ,טעברַא

 .יז טרעכיזרַאפ -- ןעז ןעמוק ךימ עלַא ןלעוו טנוװָא ןיא

 -מירדח יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא טניואוועג טָאה עמַאמ יד ואוו הריד יד

 "ייח טימ ןעלוולעוו רַאפ לרעמיצ-ףָאלש ַא ,ןעמַאמ רעד רַאפ לרדח ַא : ךעל

 יד טגיילעג ןוא ןסעגעג ,טכָאקעג טָאה'מ ואוו רדח רענײמעגלַא ןַא ןוא ןעשט
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 טָאה עמַאמ יד .לקניוו ןדעי ןיא טפייפעג טָאה תולד רעד ,ןפָאלש רעדניק

 ,רעגעלעג סעמַאמ רעד יװיַאז-יוו ,ןטרָאד .לרדח ריא ןיא טריפעגניירַא ךימ
 רַאפ קַאז-יורטש ַא טימ קנַאב-ףָאלש ערטסקע ןַא טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא
 לכלעטָאה ַא ןיא ןייג ןגעוו ,רימ רַאפ רעגעלעג רעקיטרַאפ ַא -- ץַארטַאמ ַא
 זיא עקמייח .ןרעה טלָאװעג טשינ עמַאמ יד טָאה םעד ןופ -- הינסכא רעדָא
 טָאה רימ ךיוא ? ךיז ןופ ןזָאלקעװַא ךימ יז טעװ געט עכעלטע ףיוא ןעמוקעג
 טָאה'ס ,שרעדנַא ץעגרע רעדייא ,ןעמַאמ רעד טימ ןייז וצ טניולעג רעסעב ךיז
 "סַאּפ רענַאקירעמַא ןיימ טנַאה ןופ ןבעגסױרַא טלָאװעג טשינ רעייז רימ ךיז
 זיא טייקכעלמעװקַאבמוא עקיצנייא יד .יײצילָאּפ רעד ןיא ןדלעמוצנייא טרָאּפ
 -ָארּפ רעד ןופ ,ףיוה ןפיוא אסכה-תיב םענײמעגלַא םעד ןיא ןייג סָאד : ןעוועג
 ...עקירעמַא ןיא טניױאוװעגּפָא ןיוש ךיז ךיא בָאה רודעצ

 רעסעב רעבָא .טעּפש ןיוש זיא'ס .טעברַא רעד וצ ךיז טביילק לוולעוו
 -ניבכוב ייב עלעטש עקילייווטייצ ןייז .טשינרָאג יװ טעברַא העש עכעלטע
 יב ךיז טעב עשטייח .עשַאק ףיוא רעסַאװ טכַארבעגנירַא םיא טָאה יירעד
 -גָאטימ ץרַאה סָאד ןפַאכרעד וצ ףיוא סעּפע ןעמענטימ לָאז רע זַא ןעלוולעוו
 רעוװעזָאר רעצנַאג ַא ךָאד טגיל קעּפעג ןיימ ןיא :ךימ טנָאמרעד סָאד .טייצ
 עלַא ןוא סע לקיוועצ ,סױרַא סע םענ ךיא .טינשפיוא רעװעשרַאװ טימ טיורב
 לוולעוו ,בוטש יד שזַא טקעמשרַאפ סע ...רעליימ ענעפָא טימ ןייטש ןביילב
 רע .לכאמ םענשָאקסָאר םעד ןופ ןייז-וצ-םעוט ןענוגרַאפ טשינ ךיז טָאה
 -םיוא סָאד .טיורב םעד ןופ קישטיירק ַא טעברַא רעד וצ ןעמונעגטימ טָאה
 ךיז ןלעווס ןעװ -- רע טגָאז -- טנװָא ןיא ןעמוקצינוצ טוג טעװ טינש
 ,ןייז ךיוא טעוװו הקשמ לסיבַא .החּפשמ רעד ןופ עקירעביא יד ןזָאלרעטנורַא
 סױרַא טפור טרָאװ-ליּפש סָאד ! םייח ,ריד דובכל "םייחלע ַא ןכַאמ רימ ןלעוו
 זיא רעדניק יד קידנטעלג ,ליומ ןייז ןופ ןעלקניוו יד ןיא לכיימש םעניד ַא
 עמַאמ יד ,בוטש םורַא ןערָאּפ ךיז טמענ עשטייח .טעברַא רעד וצ קעװַא רע
 יד ןַאב ןיא ןסעזענּפָא סעּפע ךָאד ןיב ךיא ,ןגיילוצ ךיז ףרַאד ךיא זַא טלַאה
 ןגעקטנַא טציז עמַאמ יד .רעגעלעג ןיימ ףיוא סיוא ךיז יצ ךיא .טכַאנ עצנַאג
 ,ןצרַאה ןופ רעטנורַא ךיז ןדער רימ ןוא רעגעלעג ריא ףיוא רימ

 : טלייצרעד עמַאמ יד

 ךיז טָאה ,ןינמ ןטשרע ןטימ ןענעװַאד וצ לוש-רָאכ רעד וצ געוו ןפיוא;
 -עגנָא ךיז רע טָאה סַאג רעלדיקס גָאר ןפיוא .טכעלש טליפרעד עטַאט רעד
 ןטעבעג ךיז טָאה רע .ןייג רעטייוו טנעקעג טשינ ןוא טנַאװ רעד ןָא טרַאּפש
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 רעד וצ טלייאעג םינּפַא ךיז טָאה דיא רעד .ןפלעה םיא לָאז רע ןדיא ַא ייב

 םיוק ךיז טָאה עטַאט רעד .וליפַא טלעטשענגּפָא טשינ ךיז רע טָאה ,טעברַא

 זיא ןוא ןיליפת ןוא תילט ןָאטעגנָא טָאה רע .,לוש-רָאכ רעד וצ טּפעלשרעד

 ַא ןעװעג ןוש זיא רע רעבָא ,םײהַא טכַארבעג םיא טָאה'מ ,ןלַאפעגקעװַא

 יד .המשנ ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה טנעה יד ףיוא ןעלוולעוו ייב .ססוג

 רענדָארג ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןרתלא 'ר טיילגַאב טָאה טָאטש עצנַאג

 -יתב ןוא ןלוש עלַא ייברַאפ הטימ ַא ףיוא ןגָארטעג םיא טָאה ןעמ .םלוע-תיב

 ןעוועג דיּפסמ םיא ןבָאה םינבר .טכַארברַאפ ןבעל ןייז טָאה רע ואוו םישרדמ

 .ןעמעלַא זנוא רַאפ ןייז רע לָאז רעטעב רעטוג ַא

 .רעוש רעייז ןעועג ןטַאט םעד ןָא ןבעל סָאד רימ זיא בױהנָא ןיא;

 טוואורּפעג טשינ רָאנ לָאז ןעמ' :ןעמ טגָאז יו ןוא .ךָאד ןעמ זומ ןבעל רעבָא

 טשינ :ןסָאלשַאב ָאי ךיא בָאה סנייא .יןרעוו טניואוועג ןעקימ סָאװ וצ ןרעוו

 יד זיא -- ךָאד ןעמ טגָאז -- ןיײלַא .רעדניק יד ןופ םענייק טימ ןעניואוו וצ

 וצ ןביױהעגנָא ןוא ןיילַא ךיז רַאפ הריד יד ןעגנודעג ךיז בָאה ךיא .ןייר המשנ

 "וצ זולב ךיא םוק רעדניק יד וצ ,הנמלא ןַא ןופ ןבעל-רעגייטש ןיימ ןריפ

 ףיוא רימ רַאפ .טסַאג רעטגײלעגנָא ןַא עקַאט ךיא ןיב ,גָאטײב תבש טסַאג

 טסקיש ,עקמייח ,וד סָאװ טלעג םעד ןופ .ליפ"וצ טשינ ךיא ףרַאד הנויח

 רעטנוא ךיא פוטש .סעטָאלז רָאּפ עטרָאּפשענּפָא ןַא לָאמעלַא ךיא בָאה ,רימ

 ךעבענ ןפרַאד ,ןפרַאד לייוו .רעקיטיונ סע ןפרַאד עכלעוו רעדניק יד ךעלסיבוצ

 ביג ,תורצוא סחרוק ןבָאה ךָאד ןעמ ףרַאד ןעמעלַא ןפלעה וצ ףיוא ,ונ ;עלַא

 .הצע ןַא ךיז ךיא

 ,עביל ַא זיא עשטייח .תונמחר סטָאג ַא רָאג זיא ,וטסעז ,ןעלוולעוו ףיוא;

 טייג סע רעבָא ,ךעלרעדניק ערעייט ייווצ ןבָאה ייז !הירב ַא ,יורפ ערעייט

 ,הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא .ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ץלַא םיא

 סָאװ .טלעג"הריד ייז ןרָאּפשרַאפ ,ךיז וצ ןעמענניירַא טזומעג ייז בָאה ךיא

 ?ןָאט טלָאזעג ךיא בָאה

 רַאפ הלוגס ןייק טשינ רעכיז זיא טייהנעגנַאגרַאפ עשיטילָאּפ סלוולעוו,

 ײצילָאּפ יד .טרָאװ ַא טימ קיטכיזרָאפ רעייז ןייז זומ רע ,עלעטש רעטוג ַא

 ַא .טָאטש ןיא סיזירק רעסיורג ַא ללכב זיא'ס ...םיא ףיוא גיוא ןַא טלַאה

 "רַא םוש ןייק וצ ןדיא ןייק וצ טשינ טזָאל'מ .טײקיזָאלסטעברַא עקידלַאװעג

 רָאנ ןלעטשוצנָא ןעגנואווצעג ןענייז טיילסטפעשעג ,ןטנַאקירבַאפ עשידיא .טעב

 ןופ רעגרע טרעוו עגַאל יד .'שפנ דע םימ ואב' עקַאט ןיוש זיא'ס .ןקַאילָאּפ

 "נָאמעד ייז ןוא ,רעייפ ַא יו ייז ןיא טנערב ןדיא וצ האנש יד .,גָאט וצ גָאט
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 ,קנעדעג ךיא טניז .טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא יירפ ןוא קנַארפ סע ןרירטס

 ...טבעלעגכרוד טשינ סנױזַא רימ ןבָאה

 ,קנַארק ,הלילח ,טרעוו החּפשמ רעד ןופ רעצעמע ןעוו ,זיא עטסגרע סָאד;

 עכעלטע טימ עלעקעּפ ַא ןייא ךיא קַאּפ טלָאמעד ,ונ .טכַאדעג טציא טשינ

 ךָאד ןיב ךיא --- ןעװעטַאר ףלעה ךיא .הלוח םוצ ןיײרַא ךיז ביילק ךיא ןוא ןכַאז

 .ןכוסמ ןעוועג זיא עקװַאלס .סיוא טשינ אקווד ןלעפ םיאלוח ןייק !עמַאמ ַא

 ןיב ךיא .לָאטיּפש ןיא ןכָאװ ןגעלעג זיא יז .טשינרָאג ןיוש גערפ -- עלחר

 זַא טגָאזעג ןבָאה םיריױטקָאד יד .טעב-ןקנַארק ריא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ

 -שימ ?ךיא .לגענ ס'תומה-ךאלמ םעד ןופ ןסירעגסױרַא טושּפ יז בָאה ךיא

 םייב רעטעב רעטוג ַא ןעװעג זיא רע -- ה"ע עטַאט רעד .טגָאזעג סנייט

 טייטש הלוח רעד ןעוו .האופר ַא יז רע טקיש תוכז ןייז ןיא ,םלוע-לשיונובר

 ייג ךיא ןוא עלעקעּפ ןיימ ףיונוצ ךיא קַאּפ טשרע טלָאמעד ,סיפ יד ףיוא ןיוש

 ...ןײלַא ...החונמ םוקמ םענעגייא ןיימ ןיא ,ךיז וצ קירוצ

 ,ןבעל םייב ךימ טסטלַאהרעד וד .ןוז ןיימ ,וד םעדכָאנ ןוא טָאג רעירפ;

 "ער עניימ רַאפ סענַאװ ןעמענ וצ קינעקסורד ןייק טייצ-רעמוז ךימ ןקיש ןטימ

 ,עקמייח ,טנוזעג ןעקנעש ריד לָאז םלוע-לשיונובר רעד ,(םזיטַאמער) סעטַאמ

 רעד ןגרָאזרַאפ ןיוש וטסעוו ,עלהחּפשמ ןייד רַאפ גונעג ןענידרַאפ ןענעק טסלָאז

 ,זנוא ןופ םענייק ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק טסָאה ,עקמייח ,וד זַא .ךיוא ןעמַאמ

 טסיב וד זַא רעבָא ,החּפשמ רעד ןופ םענייק רַאפ דוס ןייק טשינ זיא סָאד

 עקירעמַא ןיא זַא עלַא ןעניימ ָאד לייוו ,עמַאמ ןייד רָאנ טסייוו דיגנ ןייק טשינ

 "ימ ַא זיא ןטרָאד ןופ טמוק סָאװ רעדעי זַא ,ןסַאג יד ןיא דלָאג ןעמ טרַאש

 וטסרַאש ,וד יװױזַא ,טלעוו רעד רעביא טרָאפ סָאװ ,רָאיטקַא ןַא טרפב ,רענָאיל

 ."ןעוועג תמא סע טלָאװ יַאוולה ...דלָאג תורצוא עצנַאג רעכיז ךָאד

 ןופ רעכייר ןיב ךיא --- ךיז ךיא לציוו -- ? עמַאמ ,טלעג ףרַאד רעוו --

 טלָאװ רענָאילימ רענַאקירעמַא רעכלעוו ,עמַאמ ,רימ זייוו .טלעג ןָא ןדלישטָאר

 ןלעטש ,החּפשמ יד ,ןעמַאמ רעד ןעז ןעמוק וצ סוסקול םעד ןענוגרַאפ ךיז

 -עג ָאי סע בָאה ,רָאיטקַא רעמערָא רעד ,ךיא ? הבצמ עקיסַאּפ ַא ןטַאט םעד

 ןבָאה ףרַאד רעוו .עמַאמ ,םעד רַאפ טלָאצַאב םוקילבוּפ סָאד .ןזייװַאב טנעק

 ןשידיא םייב טגיילעגנייא טגיל ןגעמרַאפ ןיימ ?קנַאב רעד ןיא טלעג סָאד

 םלוע רעד ןוא ,עניב רעד ףיוא ליּפש ךיא יו גנַאל ױזַא ,םלוע-רעטַאעט

 ןירעלטסניק ַא ,יורפ עביל ַא בָאה ךיא ! רשוע ןַא ךיא ןיב -- ךימ טנעקרענָא

 יװ רעכייר ךיא ןיב .עלעקנַאי עלעדנוז רעייט ַא בָאה ךיא ;ָאנַאיּפ רעד ףיוא

 ?רעמ וטספרַאד סָאװ .ןעז ךיד ןעמוק ךיא לע ,עמַאמ ,טנוזעג רָאנ .ךייר

 ,עקירעמַא ןייק רימ טימ טימ ךיילג ךיד ךיא םענ *ָאיק רָאנ גָאז
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 ןיב ךיא טניז ןגיוא סעמַאמ ןיימ ןיא ןרערט עטשרע יד קרעמַאב ךיא

 עריא ןענייז הריטּפ סנטַאט םעד ןגעוו רימ ןלייצרעד םייב וליפַא .ןעמוקעגנָא

 ךיא יו לייוו ,טרעדנואוועג קרַאטש רעייז סע טָאה ךימ .ןקורט ןעוועג ןגיוא

 תמא םעד .ןרערט ףיוא גרַאק ןעוועג טשינ לָאמנייק עמַאמ יד זיא קנעדעג

 רעזנוא ייב ענעצס רעשיטַאמַארד ַא ףיוא טכירעג ךיז ךיא בָאה ,טגָאזעג

 רעד סָאװ ּפעלק ערעווש יד זַא ןייז לָאז ,לַאזקָאװ ןפיוא שינעגעגַאב רעטשרע

 םעד טנקירטעגסיוא ןבָאה ןרָאי עלא יד ןעמַאמ רעד טגנַאלרעד טָאה לרוג

 ןרערט עקיטציא יד זַא טגייצרעביא ןיב ךיא ? ןגיוא עריא ןופ לַאװק-ןרערט

 "ןדיירפ קיניײװ רעייז לייוו ,ןבילברַאפ ריא ןענייז ןרערט יד .,דיירפ ןופ ןענייז

 ,ןבעל ריא ןיא טצונעגסיוא יז טָאה ןרערט

= 

 -- רימ רַאפ עװַארטָאּפ עלעיצעּפס ַא עמַאמ יד וצ-טיירג גָאטימ ףיוא

 רעטבילַאב ןיימ ןעוועג סָאד זיא לָאמַא זַא טקנעדעג יז .גנירעה עטלגערּפעג

 ןקעל ייז .רעדניק סלוולעוו טימ עקמָאקַאל רעד טימ ךיז לייט ךיא ,לכאמ

 ...רעגניפ יד

 דָארג טָאה רע .,ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ ךיז טָאה עקטָאמ רעדורב ןיימ

 ךיז רע טָאה טייצ-גָאטימ רעבָא ,טעברַא-קורב עקילייווטייצ לקיטש ַא טַאהעג

 טעװ טנװָא ןיא .טעשטומעגסיוא סיוא טעז רע .ןעז וצ ךימ ןסירעגקעווַא

 ,רימ רע טרעכיזרַאפ -- רעדניק יד טימ ןוא ןעביל-ענייש טימ ןעמוק רע

 "שטיא ןַאמ ריא .עקווַאלס רעטסעווש ןיימ ןפיולוצ טמוק רעטעּפש לסיבַא

 טשוק ,רימ טימ םורַא ךיז טּפַאכ יז ,טפעשעג-ךוש רעייז ןיא יז טערטרַאפ עק

 : טגָאלק ןוא ךימ

 ,עקמייח ,ןעז וצ ךיד טבעלרעד טשינ טָאה עטַאט רערעייט רעזנוא --

 -- החּפשמ ריא טימ טנוװָא ןיא ןעמוק ךיוא טעװ יז !ןעוועג טרעשַאב טשינ

 ,יז טגָאז

 -ַאכעמ סלַא עלעטש עקידנעטש ַא טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד זיא עקייש

 ןופ ןסײרקעװַא טשינ ךיז ןעק רע .יירעקורד רעד ןיא ןשטיװָאכַאליײמ ייב קינ

 ,טנווָא ןיא ןעמוק ךיוא ןלעװ ייז .טעברַא רעד

 עמַאמ יד .עלחר רעטסעוװש רעטסגניא ןיימ ףיוא ךָאנ ךיז גערפ ךיא

 ,לשרעה ,ןַאמ סעלחר זַא ,סױרַא ריא ןופ גירק ךיא רעבָא .גנוצ רעד טימ טיירד

 ןזָאל טעװ רע יצ טשינ טבױלג יז .החּפשמ רעצנַאג רעד ףיוא זגורב זיא

 טגָאזעגנָא ייז דָארג טָאה עשטייח .ןעז ןעמוק ךימ רעדניק יד טימ ןעלחר

 :טעשטרובעג טָאה לשרעה רעבָא ,םוק ךיא זַא
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 ןעמוק רע לָאז ןפרַאד ךימ טעװ רענָאילימ רענַאקירעמַא רעד ביוא --

 ! רימ וצ

 טסייה סָאװ .םיא וצ ןייג ןוא דובכ ןיימ ןגיוברַאפ וצ דלַאב סילשַאב ךיא

 ?ןעלחר רעטסעווש ןיימ ןעז טשינ לעװ ךיא

 : ןעמוק'ס .החּפשמ עצנַאג יד טעמכ ןעווַאי ךיז טמענ ערעשטעוו ךָאנ דלַאב

 ערעייז טימ (רוּפיצ-ןק ענעזעוועג) עטנעי יורפ ןייז טימ עקייש רעדורב ןיימ

 ןרָאװעג ןריובעג זיא ַאסוינ לרעטכעט ַא) לדוד ןוא ַאשַאמ ,ַארָאד : רעדניק

 סיקסוועשערעש ןיא טסינישַאמ סלַא רעמ טשינ טעברַא עקייש .(רעטעּפש

 -רַאפ ןטסָאּפ ןייז ,ןרָאי ליפוזַא טעברַאעג טָאה רע ואוו קירבַאפ-ןסָאריּפַאּפ

 רעקיטציא ןייז ףיוא .ואוו-ץעגרע ןופ טריטרָאּפמיא ,קַאילָאּפ ַא טציא טמענ

 ענייז לייוו ,תואצוה עסיורג טָאה רע .הסנרפ ףיוא םיוק רע טנידרַאפ עלעטש

 יו ,רעדניק עשידיא .קעטנָאיַאמ ַא ּפָא טסָאק סָאד ןוא ןיוש ןרידוטש רעדניק

 זיא עקייש .סעידנעּפיטס ןייק טשינ ןגירק ,ןענרעל טשינ ךיז ןלָאז ייז טוג

 ייז .החּפשמ רעד ןופ ריבג םעד רַאפ טנכעררַאפ זיא סָאװ רעקיצנייא רעד

 ,עקדָאבָאלס ףיוא הריד רעקיבלעז רעד ןיא ץלַא ךָאנ ןעניואוו

 טימ יקסיעמענ עקשטיא ןַאמ ריא ןוא עקוװַאלס רעטסעווש ןיימ ןָא ןעמוק'ס

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רעטעּפש) ַארָאד ,עקטיג ,רעדנעס :ךעלרעדניק ערעייז

 ,קרַאמ םעיינ ןפיוא םָארק-ךיש רעייז ןָא-ץלַא ךָאנ ןטלַאה ייז .(עלעדיימ ַא ךָאנ

 טָאקיַאב רעד .ערעטיב ַא זיא טָאטש ןיא עגַאל עשימָאנָאקע ענײמעגלַא יד

 יד ןופ םירעיוּפ יד  ,ייז ייב ךיוא קרַאטש ךיז טליפ ןטפעשעג עשידיא ףיוא

 טשינ ןבָאה םיבשות עשיטָאטש יד .טָאטש ןיא ןעמוק וצ סיוא ןדיימ רעפרעד

 ,הסנרּפ ןייק ָאטשינ זיא -- ןפיוק וצ סָאװ טימ

 :רעדניק יירד ןגָאמרַאפ עביל-ענייש יורפ ןייז ןוא עקטָאמ רעדורב ןיימ

 "יואוו יז .(רעטעּפש ןרָאװעג ןריובעג זיא עלעמהרבא) ַארָאד ןוא לגייפ ,לחר

 טעברַא עקטָאמ .טָאטשרעּפ ןיא עלעביטש רעקיבלעז רעד ןיא ץלַא ךָאנ ןענ

 טוט סנטָאט ןכָאנ .רעדניק ןוא יורפ ןייז ןייז וצ סנרפמ רעטיב ןוא רעווש

 רעשיטָאטש וצ רעבָא .רעריקורב-הרבח רעד ןופ שאר רעד ןרָאװעג רע זיא

 -ױּפ וצ ןבעגעגקעװַא טרעוו טעברַא יד .וצ טשינ ייז ןעמ טזָאל טעברַא-קורב

 ןייטש ַא ןיירַא ּפַאלק ןעמ ױזַאיװ טשינ ןליפַא ןסייוו עכלעוו ,סעבָאלשז עשיל

 ףיוא ךיז טפרַאװ רע ,רעטנוא טשינ ךיז טיג ,רעבָא ,עקטָאמ .דרע רעד ןיא

 ,הנויח ףיוא ןענידרַאפ וצ ןטייז עלַא

 -עג טשינ עקַאט ןענייז רעדניק ןוא ןַאמ ריא טימ עלחר רעטסעווש ןיימ

 ,יקסנַאיסָאר עקייכ ןוא עקשריה ,ריאמ ,סווָאגניליש יד ןעמוק סע .ןעמוק
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 םתס ןוא סניזוק ,סעניזוק ,לכימ ןיזוק רעזנוא ,עדניה עמומ ןוא לרעב רעטעפ

 רעטעפ ןכיירק םעד ןקוקוצנָא קירעגיינ ןענייז עלַא .טניירפ עטוג ןוא םיבורק

 ,ןומה ַאזַא ןעמענוצפיוא גנע"וצ ןענייז ךעלמירדח יירד יד ."עקירעמַא ןופ

 טשטניוו'מ ,םולש ּפָא רימ טיג'מ ,ךימ טשוק'מ .הצע ןַא ךיז טיג ןעמ רעבָא

 "םייחלא ַא טכַאמ ןעמ ,"האל-עוויר ,טסַאג רעייא ךייא ביל; טימ ןעמַאמ רעד

 רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ ןוא םייהַא ךיילג ןעייג ,*עקלַאקימס/ ןבָאה סָאװ יד ןוא

 ,רעדירב ןוא רעטסעװש עניימ טימ ןעמַאמ רעד אנקמ ןענייז עלַא .ערעדנַא

 "ּפָארַא ןעמ ןעק -- ןעקמייח ןופ לדנייב ַא ןקעלּפָא ןיוש ןלעװ ייז --
 ביוא ,דלָאג טימ טּפָאטשעגנָא ןייז זומ רע --- .רעמינּפ ערעייז ןופ ןענעייל

 -עמַא ןופ שזַא טיזיוו ַא ןטַאטשּפָא ןעמוק וצ ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז טָאה רע

 ןעו זַא טשינ ךעבענ ןסייוו ייז ,.."םידיגנבש דיגנ ַא; ןייז רע זומ ,קיר

 ךָאנ רימ טלָאװ ,תורישע ןיימ טימ ייז טימ ןכיילגרַאפ ןפרַאד ךיז לָאז ךיא

 ...טשער ןעמוקעגסױרַא רשפא

 ,ליפעג סָאד ןביוטרַאפ טשינ ןעק ךיא רעבָא ,רימ םורַא ךיז טלמוט סע

 ...עטַאט רעד ןעמוקניירַא טעוו'ס ןוא ריט יד ןענעפע ךיז טעװ טָא-טָא זַא

 טשינ לָאמנייק רעמ םיא לעװ ךיא זַא קנַאדעג ןטימ ןכַאמ-םולש טשינ ןעק ךיא

 רע רעבָא .ייברעד ןיב ךיא ןעוו ןענָאמרעד וצ םיא סיוא ןדיימ עלַא .ןעז

 ,ןגיוא יד רַאפ רדסכ רימ טייטש

 ,הבצמ ַא ןלעטשַאב רימ טימ ןייגטימ טעװ עקטָאמ זַא ןעמיטשַאב רימ

 .יבר רעקשישייא רעד ןטיירגוצ טעװו טפירשפיוא םעד רַאפ טסקעט םעד

 רעדירב ןוא רעטסעװש עניימ .ןרָאי ליפיוזַא דידי ַא רענייז ןעוועג טרָאפ

 ןפרַאד עלַא .הבצמ רעד רַאפ ןלָאצַאב לָאז ןילַא ךיא זַא םיכסמ טשינ ןענייז

 ךיז רעבָא ,רעקינייו רעוו ,רעמ רעוו --- ייז ןהנעט --- קלח ַא םעד ןיא ןבָאה

 ,ךיא ביילב םעד ייב רעבָא ,ריטסעטָארּפ ךיא .,עלַא ןפרַאד ןרעײטשַאב

 רעדניק סלוװלעוװו .םיײיהַא ןעגנַאגעצ עלַא ךיז ןענייז טנװָא ןיא טעּפש

 זיא ןעלוולעוו טימ .בוטש יד וצ-ןעמַאר עמַאמ יד ןוא עשטייח .ןיוש ןפָאלש

 זיא רע ןעוו .לסיבַא ןדערוצכרוד ךיז ןעמוקעגסיוא טשינ ץלַא ךָאנ רימ

 ןיב ךיא .טסעג יד ןזיװַאב דלַאב ךיז ןבָאה ,טעברַא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ

 רָאי ןעצ יד טבעלעגרעביא טָאה רע ױזַאיוו םיא ןופ ןרעה וצ קירעגיינ רעייז

 רעד ןוא ?ריביס ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב זיא רע ױזַאיוו ? עגרָאטַאק ףיוא

 רַאפ ןבעל ןייז ןעוועג בירקמ טָאה רע יו םעדכָאנ סָאװ סע טמוק יוװ : רקיע

 -סור ןזָאלרַאפ טזומעג ףוס-לכ-ףוס רע טָאה ,טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור םעד

 ,ןצרַאה ןופ ןדעררעטנורַא ךיז טלָאװעג ךיוא טלָאװ לוולעוו זַא ליפ ךיא ? דנַאל

 ןוא עשטייח ,ןעמַאמ רעד טימ -- הריד רעד ןופ טפַאשגנע רעד ןיא רעבָא



 79 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד סורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -סיוא ןַא טימ .םעווקַאב טשינ םיא רַאפ סָאד זיא -- טייז רעד ייב רעדניק יד

 -ירפ רעד ףיוא לסיבַא ןריצַאּפשכרוד ךיז ןלעב ַא ןעוועג טלָאװ ךיא זַא ,דייר

 ,רימ טימ ןייגוצטימ לוולעוו טריטנולָאװ ,טפול רעש

 : טלייצרעד לוולעוו

 ןיב ,רעכערברַאפ רעשיטילָאּפ סלַא ,עגרָאטַאק רָאי ןעצ ןופ ףָארטש ןיימ;
 ךימ טָאה ןעמ .טסָאּפערק רעגרובלעסילש ןיא גָאט ןטצעל ןזיב ןסעזעגּפָא ךיא
 יד ןופ טרעדנוזעגּפָא ןצנַאגניא ,(ןיילַא רענייא) ?ענשטָאנידעי; ןיא ןטלַאהעג
 ךיז רע טפלעה ,רעווש ןָא םיא טמוק ןדער שידיא) ןטנַאטסערַא עקירעביא
 "יא ןייז וצ ןשטנעמ ַא רַאפ ףָארטש עמַאזיורג ַא זיא'ס .(שיסור ףיוא סױרַא
 עניימ ,ןיילַא ןייז וצ זיא רעמַאזיורג ךָאנ רעבָא ,ללכב טלעוו רעד ןופ טרילָאז
 ןדייל עקיטסייג יד יװ ןגָארטרַאפ וצ רעגנירג ןעוועג רימ זיא םירוסי עשיזיפ
 סָאװ ,ןטייק ענרעזייא יד ןופ םינמיס ענעבילברַאפ יד רימ טזייוו לוולעוו)
 סע .(סיפ ןוא טנעה ענייז ןופ שיילפ םעד ןיא ןייב ןזיב ןסעגעגנייא ךיז ןבָאה
 ,ןקוקוצנָא סָאד םעטָא רעד רימ טּפַאכרַאפ

 טָאה --- לוולעוו רָאפ טצעז -- גרובלעסילש ןיא רָאי ןעצ ןציזּפָא ןכָאנ;

 רָאג זיא סָאד ,ריביס ןייק גנַאל-ןבעל ףיוא ,ּפַאטע ןטימ ,טקישעגּפָא ךימ ןעמ
 ןיא ןעגנובעלרעביא עניימ בָאה ךיא .ןבעל ןיימ ןופ לטיּפַאק שיגַארט ַא
 ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ןכַאז עקינייא ,ןבירשַאב ריביס ןיא ןוא גרובלעסילש
 -ַארוק --- םינָאדװעסּפ ןיימ רעטנוא עיצולָאװער רעד ךָאנ דלַאב דנַאלסור ןיא
 טגיל ןעמעוו .רימ ייב ץעגרע ךיז ןרעגלַאװ ןטּפירקסונַאמ עכעלטע .ןיקטָאּפ
 -גואוו'ס . ,, ןקַאילַאּפ יד . . .קיטכיזרָאפ ןייז ףרַאד ךיא ? ןעניז ןיא טציא סע
 זיא סע ...רימ וצ ןעמונעג טשינ טציא זיב ךיז ןבָאה ייז סָאװ עקַאט ךימ טרעד
 ןיא גנושיױטנַא ערעטיב יד רעבָא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןגעוו ןטכַארט וצ רעווש
 ,טיורטעג טסָאה וד ןעמעוו עקינעי יד ןיא ןוא טביולגעג טסָאה וד סָאװ םעד
 רעד טימ ןטײקמַאזױרג עלַא טבעלעגרעביא בָאה ךיא .חומ םעד טעשזירג
 טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ ןופ טייצ ַא ןעמוק טעוו'ס זַא ןביולג ןוא גנונעפָאה
 עיצולָאװער יד טָאה ךימ .ןעמוקעג זיא טייצ יד .טלעוו רעד ןיא ןעמעלַא רַאפ

 טכַארבעג ןוא םונהיג םענעי ןופ טיירפַאב ךימ טָאה'מ ,ריביס ןיא טכיירגרעד
 .עװקסָאמ ןייק

 -ָאפ יד ןיא טלעטשעג דלַאב ךימ טָאה טײהנעגנַאגרַאּפ עשיטילָאּפ ןיימ;
 טמיטשַאב ךימ טָאה ןעמ .גנוריגער רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןעייר עטשרעד
 עװקסָאמ ןיא !טעטימָאק-ריפסיוא' ןופ רַאסימָאק סלַא טמַא ןכיוה םעד ףיוא
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 טימ ןפרָאװעגניײרַא ךיז בָאה ךיא ,(ַאטעטימָאק ָאװָאנלעטינלָאּפסיא רַאסימָאקי)

 -ַאכ םעד ןיא גנונעדרָא ןלעטשנייא ןפלעה וצ טעברַא רעד ןיא ןבעל ןוא בייל

 טָאה המחלמ יד ,דנַאלסור ץנַאג רעביא טשרעהעג טָאה סָאװ דנַאטשוצ ןשיטָא

 .טַאהעג טשינ דנַאלסור טָאה ענדָארג טימ גנודניברַאפ ןייק ,ןטלַאהעגנָא ךָאנ

 רכז ןייק ןעמעלַא ךייא ןופ זיא ןרָאי-המחלמ יד ךרוד זַא רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 ןבעגעגרעביא רימ זיא ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו ,ןבילבעג טשינ

 רעקילדנעצ יד רַאפ ןריּפַאּפ-רָאפסױרַא ןקיטעטשַאב וצ עיצקנופ יד ןרָאװעג

 ןוא ןָאיַאר רעװקסָאמ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,יסעצנעשזעב' רעטנזיוט

 עשיסור ענעזעוועג יד ןיא טעטש ערעייז וצ ןרעקקירוצ טלָאװעג ךיז ןבָאה

 ןופ ךורבסיוא םייב דלַאב טריאוקַאװע ייז טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ ,סעירָאטירעט

 ,המחלמ רעד

 ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ,סעטעקנַא-רָאפסױרַא יד ןופ רענייא ףיוא,

 -ַאב רעד בָאה ךיא .ענדָארג טרָאװ סָאד טקרעמַאב ךיא בָאה ,ןרידיווער וצ

 יז זַא טלייצרעד רימ טָאה יז .ָארויב ןיא ךיז וצ ןפור טזָאלעג יורפ רעדנפערט

 יז יצ טסואוועג טשינ ךיוא טָאה ןיילַא יז ,ענדָארג ןופ ענעריובעג ַא זיא

 ךיא .ןרָאי-המחלמ עכעלקערש יד ךָאנ החּפשמ ריא ןופ ןצעמע ןעניפעג טעװ

 בָאה ךיא .ןריּפַאּפ-רָאפסױרַא עקיטיונ עלַא טימ טגרָאזרַאפ דלַאב יז בָאה

 יצ ןעניפעגסיוא יז לָאז ,ענדָארג ןייק ןעמוקנָא טעוו יז ןעוו זַא ןטעבעג ריא

 ןיימ ןבעגעג ךיוא ריא בָאה ךיא .ןבעל ןבילבעג זיא החּפשמ ןיימ ןופ רעצעמע

 ןיפעג ןוא בעל ךיא זַא טסואוורעד עמַאמ-עטַאט ךיז ןבָאה םורַא ױזַא ,סערדַא

 ךיא .טנעקעג טשינ ץלַא ךָאנ רימ ןבָאה ךיז ןביירשפיונוצ .עװקסָאמ ןיא ךיז

 ענדָארג ןופ םיבשות יד .ןרָאפוצסױרַא ףיוא סעטיב עלַא טקוקעגכָאנ טוג בָאה

 ךעלגעמ רָאנ רימ זיא סָאװ ץלַא טימ טגרָאזַאב בָאה ךיא ןעמעוו ,טנגעגמוא ןוא

 "דנע .סורג ַא רימ ןופ ןבעגעגּפָא ענדָארג ןייק ןעמוקקירוצ םייב ןבָאה ,ןעוועג

 ןוא טבעל החּפשמ ןיימ זַא העידי עקידיירפ יד טכיירגרעד רימ וצ טָאה ךעל

 .ענדָארג ןיא ץלַא ךָאנ ךיז טניפעג

 "רעד -- דנַאלסור ןיא ןזָאלב ןבױהעגנָא ןבָאה ןטניוו עשיטילָאּפ עיינ;

 "ײטרַאּפ עקיטכענ .טײקטרעטילּפשעצ עשיגָאלָאעדיא -- לוולעוו רימ טלייצ

 עקיטולב ןוא סרעכוז-טכַאמ עקיטנייה ןרָאװעג ןענייז טניירפ עטוג ןוא םירבח

 -ַאּפ טימ .טעװענַאשעג טשינ ךיוא ךימ טָאה עגַאל ענעפַאשעג יד ,םיאנוש

 ןזָאלרַאפ לענש ףיוא טזומעג ךיא בָאה יץעינעשזעב' רענדָארג ַא ןופ ןריּפ

 טכַארטרַאפ לוולעוו) ...ןלױּפ ,ענדָארג ןייק ןגירקניײרַא ךיז ןוא דנַאלסור

 ַא ,עשטייח יורפ ןיימ --- ּפָא רע טצפיז -- טַאהעג הנותח בָאה ךיא --- .(ךיז

 ,רָאג זיב רעדניק יד וצ ןוא רימ וצ ןבעגעגרעביא זיא ,יורפ ענעדײשַאב ,עביל
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 ,הסיפת ַא ןיא ץלַא ךָאנ בעל ךיא רעבָא ,ענעגייא טימ טלגנירעגמורַא ןיב ךיא
 ןיימ רעבָא ,ףוג ןיימ טקינײּפעג ןעמ טָאה רעירפ .הסיפת רעקיטסייג ַא ןיא
 ,ןטכינרַאפ טנעקעג טשינ םירוסי עטסערג יד ןבָאה ןפָאה ןוא ןביולג וצ טסייג
 -קַאװ ןוא טייקכעלדנעטשרַאפמוא זיולב ןבילברַאפ םעלַא םעד ןופ זיא טציא
 ?ןעמעוו ףיוא ? סָאװ ףיוא --- ןפָאה ? ןעמעוו ?סָאװ ןיא -- ןביולג .שינעל

 ךיא יו טקנוּפ לַאעדיא טימ ךיוא טציא טזיורב גרַאװגנוי רענדָארג יד;
 ןעמוק טייצ-וצ-טייצ ןופ ,רעביא ךיז ט'רזח עטכישעג ,ָאי ,ןרָאי ערעייז ןיא
 יז ,רעזייוו געוו רעייז רַאפ ךימ ןטכַארטַאב ייז .הצע ןַא ךָאנ רימ וצ ייז
 --- ייז ןהנעט -- ןפמעקַאב ףרַאד'מ .קעװַא ייטש ךיא סָאװרַאפ ךימ ן'רסומ
 -ָאיצולָאװער עשיליוּפ יד ,ייז ןענייז טכערעג .סרעקירדרעטנוא עשיליוּפ יד

 ןענייז ייז רעדייא טייקיטכערעג ןוא טייהכיילג טקידערּפעג ךיוא ןבָאה ןרענ
 ערעגרע ךָאנ ייז ןענייז ,לטָאז ןיא ןציז ייז זַא ,טציא .טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג
 םעד ללכב ייז ןזָאל ןדיא ,סרעקינייּפ עשירַאצ עשיסור יד יו סרעקירדרעטנוא

 ; ןטסערַא ,ןלַאפרעביא עקיטכַאנייב ,ןטָאקיִָאב ,ןעמָארגָאּפ .ןביוהפיוא טשינ ּפָאק
 -ָאמ טימ ןוא טייקכעלטקניּפ רעמ טימ עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןקינייּפ יז
 וצ ױזַאװ סרערעל עטוג טַאהעג ייז ןבָאה ןעמעלַא ךָאנ .ןדָאטעמ ערענרעד
 ןבָאה ייז סָאװ עקַאט טרעדנואוו ךימ ...ןריגער ןוא ןקינייּפ ,ןקירדרעטנוא
 ...םיאטח ץעטלַא רַאפ ךיוא ןפָארטשַאב יז ,ןדירפוצ טזָאלעג ךימ טציא זיב

 רימ טסעוװ .,ּפָאלק רעסיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא טיוט סנטַאט םעד;
 דיא רענייפ ַא .טנעקעג טשינ טכער ןטַאט םעד ךָאד בָאה'כ ,םייח ,ןביולג
 ףיוא .ןעוועג לחומ ץלַא רימ טָאה רע !שטנעמ רענייפ ַא ,עטַאט רעד ,ןעוועג
 ",,.ןפלעה טנעקעג טשינ םיא בָאה ךיא .ןעגנַאגעגסױא רע זיא טנעה עניימ

 קירוצ געוו ןפיוא .טכַאנ עבלַאה ןיוש זיא םײהַא םוא ךיז ןרעק רימ ןעוו
 רימ טגָאז רע ,ןטּפירקסונַאמ ענייז ןבעגטימ רימ לָאז רע ןעלוולעוו ךיא טעב
 ןייק רימ וצ ןקישרעביא סָאד ןוא ןקוקרעביא ,ןכוזסיוא ייז טעװ רע זַא וצ
 | .עקירעמַא

 יב

 רימ רַאפ זיא ףיוה ןפיוא "ןײגסױרַא סָאד ,ףיוא ןיוש ךיא ןיב גָאטרַאפ
 ןיוש עמַאמ יד רימ זיא ןָאטעגנָא ןיב ךיא רעדייא ךָאנ ...שינעמוקּפָא ןַא
 -נָא ןעגנַאלרעד וצ רימ טיירג ןיוש זיא יז .עירָאקיצ עלעזעלג ַא טימ דבכמ
 ,ןסייב

 --- ירפ ױזַא ןסע וצ טניואוועג טשינ ךיא ןיב רָאיטקַא סלַא !עמַאמ --
 ,טיטעּפַא ןגירק ךיא לעװ ,לסיבַא ןייגכרוד ךיז לעוו'כ --- ריא ייב ךיז ךיא טעב
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 יד ,ףיוה-לוש םוצ ןיירַא ךיז יירד ןוא רעיוט ןופ סױרַא ךיז ּפַאכ ךיא

 ררושמ סלַא טכַארברַאפ ןרָאי-רעדניק עניימ בָאה ךיא ואוו ,לוש עטלַאק ,עסיורג

 ןסיורד ןופ .ןענַאטשעג יו טייטש ,ןביוא ןופ הבישי רעד ןופ דימלת סלַא ןוא

 ךיישלא ןעמָאנ ןפיוא זיולק יד טכַארטַאב ךיא .טעװעקַאילבעגּפָא ןינב רעד זיא

 םעד :ךיז רַאפ טנרעלעג בָאה ךיא ואוו "הרותה-רעש; הבישי יד ;שודקה

 ,שרדמ"-תיב ןשיבצק םעד ; גרַאב רעקיזרוי ןופ דנַאר ןפיוא ?ןטקה םדא:ייח;

 ריצַאּפש ךיא .רָאי ןעצ יד ןיא ןעמוקעגרָאפ טשינ גנורעדנע םוש ןייק זיא'ס

 ןיא ךיז טיצ םלוע-תיב רעטלַא רעד .עציורט זיב לסעג-ןימלע-תיב ןטימ

 ןעייטש ייז .ןַאקרַאּפ םעד רעביא סיױרַא ךיז ןעעז תובצמ יד .גנעל רעצנַאג רעד

 ,(םימותי-תיב) "טוירּפ; םעד ייברַאפ ךיא ייג עציורט ףיוא .טרירעג טשינ

 רעד זיא טָא ןוא .טשינ ןעמ טעז םינוק ןייק ,ךעלקידייל זיא קרַאמ-שיפ םייב

 ךיא ואוו ןוא ארוק-לעב ןעוועג זיא ה"ע עטַאט ןיימ ואוו "םדא-ייח. רעסיורג

 לאוי ייב תוריד ענעזעוועג ערעזנוא טכַארטַאב ךיא .ןרָאװעג הוצמ-רב ןיב

 -דומלת רעד ןופ ןינב רעד זיא טָא .רעקעב םעד יקצולַאז ייב ,רעסָאלש םעד

 רעטנורַא ךיז זָאל ךיא ."עשטשילישטוא עינעילסעמער, רעד ןופ ןוא הרות

 וצ עלעכייט םעד רעבירַא ייג'כ ,דָאב סיקסווָארדיס ייברַאפ ,לגרעב םענופ

 ,דָאס סײריכרַא םעד ייברַאפ ,גרַאב סיקצולס

 סָאד לסיבַא ךימ טקערש טָאטש רעד רעביא ריצַאּפש ןיימ ןביױהנָא םייב

 -ילָאּפ-םייהעג רעד ןופ םענייא רַאפ ךיא טכַארטַאב רעייגייברַאפ ןדעי .ץרַאה

 ןיב'כ -- ןריטסערַא ךימ ןוא רענלָאק םייב ןּפַאכנָא ךימ ייז ןלעוװ טָא ;ייצ

 רעבָא ,רעטסיירד ךס ַא ןיוש ךיז ךיא ליפ סגעווקירוצ !ריטרעזעד ַא ךָאד

 ףיוא יירפ ןוא קנַארפ ןזָאלסױרַא ךיז ןוא ןריקיזיר טשינ ץלַא ךָאנ ליוו ךיא

 ,ןסַאג-טּפיױה יד

 עלחר רעטסעווש ןיימ

 -דָארָאג ףיוא לביטש-םעדיוב ַא וצ ךימ טריפ גנַאגפױרַא רערעטסניפ ַא

 ךיז ,ּפערט עקידנּפירקס ,ענרעצליה יד ףיוא רעטעלק ךיא .סַאג יקסנַאשטינ

 ,ריט ַא ןיא ןּפַאלקנָא ןיימ ףיוא .עשטנערָאּפ רעקידנעלקַאװ ַא ןָא קידנטלַאהנָא

 : לוק-ןעיורפ ַא ּפָא דלַאב ךיז טפור

 ? טרָאד זיא רעוו ---

 ! םייח ,םייח זיא סָאד -- רעכיז טשינ ךיא ןיב -- ? עלחר --

 -טנַא טייטש עקיורפ עקיסקיוועגניילק ַא .ףױא-לַארּפ ַא ךיז טיג ריט יד

 :ןגױא עטעשטרַאטסעגסיוא טימ ןָא ךימ טקוק ןוא רימ ןגעק
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 !ןעמוקעג טסיב -- טשינ ךיז יז טביולג -- ? עקמייח !? םייח ? םייח --

 -נײרַא יז טעשטּפעש -- ...ןעמוק טסעוו וד זַא טגָאזעג רימ טָאה ץרַאה סָאד

 ,ןגיוא עניימ טשינ ביולג ןוא ךיז וצ יז קירד ךיא .סמערָא עניימ ןיא קידנלַאפ

 ? (גניליווצ ַא ןופ) המשנ עבלַאה יד ?עלחר לרעטסעווש ןיילק ןיימ סָאד זיא

 -ּפָא ,טבעלעגּפָא ...רענייב ןוא טיוה .טנעקרעד טשינ לָאמנייק יז טלָאװ ךיא

 ,ץרַאה סָאד רימ טמעלקרַאפ סע .,ןזָאלעג

 !ןיירַא םוק ,םייח ,ןיירַא םוק --

 טשינ ךיז טריר ןוא לקנעב-רעטסוש ןייז ףיוא טערומכרַאפ טציז לשרעה

 : טנַאה ןיימ סיוא קערטש ןוא םיא וצ ךיז רעטנענרעד ךיא .טרָא ןופ

 ?וטסכַאמ סָאװ .,םיא ךיא סירגַאב -- !לשרעה ,םכילע םולש ---

 ,ןביוהוצפיוא טשינ ךיז טניגרַאפ רע רעבָא ,טנַאה ןיימ טקירד לשרעה

 טשינ ךיז ןעק רע רעכלעוו ןופ טעברַא רעד ןיא ןָאטעגניירַא טשרמולכ זיא רע

 ...עדנוקעס ַא ףיוא ןסײרקעװַא

 -- ...ירפ ױזַא ...טרַאװרעד טשינ ךיד ןבָאה רימ ,םייח ,לחומ ייז --

 "רַאפ ...ןָאטעגנָא טשינ טכער וליפַא ךָאנ ןיב'כ --- .עלחר ךיז טרעפטנערַאּפ

 -- עלע'מחרבא ,לריאמ זיא סָאד .ךעלרעדניק ערעזנוא ןענייז סָאד ,,.טמעק

 -לעז לרעטכעט ןיימ זיא סָאד ,רָאי עגנַאל וצ םיא ,ה"ע ןטַאט ןכָאנ ןעמָאנ ַא

 -ירעמַא ןופ רעטעפ רעייא ךָאד זיא סָאד ,ךעלעטנעה יד טיג ,רעדניק .עלעד

 ! םייח רעטעפ -- עק

 סָאװ ןעמַאמ רעד וצ ךיז ןעילוט ייז .ןעמוקוצוצ ךיז ןעמעש רעדניק יד

 בָאה ךיא סָאװ סעקרעקוצ ייז לייט ךיא .ןעזסיוא ןשירעדניק ַא ןײלַא טָאה

 ןענייז רעטעּפש) ךעלרעדניק ענייש ,ערעייט ,ןײגפױרַא ןרַאפ טלדנַאהעגנייא

 ,(ָאטעג ןיא עדייב -- האל-עוויר עלעדיימ ַא ךָאנ ןוא ַארָאד ןרָאװעג ןריובעג

 ןיא זיא רע .םינּפ ןסיברַאפ ַא רעבָא ,שיטַאּפמיס ַא טָאה לשרעה

 טימ החּפשמ רעזנוא ףיױא -- רעמ ךָאנ ןוא טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא סעכ

 עטכערעג ענייז ,ערעדנַא יד ףיוא יו רעמ ךָאנ רשפא רימ ףיוא .םכותב רימ

 : ןענייז תונעט

 זיא יימרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טסניד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו --

 עניימ ןופ ? טגָאמרַאפ סעּפע בָאה'כ ? ןבָאה וצ הנותח ןעניז ןיא ןגעלעג רימ

 ךיא ןיב ,סרָאטַאטַאולּפסקע עשירעגיוז-טולב יד ייב ,םענעי ייב ןטסנידרַאפ

 'ר ,ה"ע עטַאט רעייא רעבָא ...רעגנוה ןופ גָאט ַא לָאמ 16 ןברָאטשעג ןיילַא

 ןלעוו ייז זַא טגָאזעגוצ רימ ןבָאה ,החּפשמ רעייא ןופ עקירעביא יד ןוא ,רתלא

 ץעגרע טַאטשרַאװ םענעגייא ןַא ןענעפע ןענעק לָאז ךיא ידכ ,ןפלעהסיורַא זנוא
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 ךיז לע ךיא זיב זַא טביולגעג ךיוא ןבָאה רימ .סַאג רעד ףיוא םָארק ַא ןיא

 .עקירעמַא ןופ ןקיש סעּפע זנוא ריא טעװ סיפ ענעגייא עניימ ףיוא ןלעטש

 רעמ -- קנַאשעג-השרד רַאלָאד טרעדנוה יד ץוח --- רימ ןבָאה ךייא ןופ

 טזָאלעגסיוא ךיז טָאה טַאטשרַאװ םענעגייא ןיימ ןופ .ןעזעגנָא טשינ ןשָארג

 א טימ ,קינטוטַאל ַא יו םעדיוב ןפיוא ָאד ןעשטומ ךיז ףרַאד ךיא .םעדיוב

 ,רעווש רעד טניז ? רשוי ַא סָאד זיא .,ןייז טנוזעג ןלָאז ,רעדניק יירד ןוא יורפ

 ןיימ ןסיגוצסיוא ןעמעוו רַאפ טשינ וליפַא ךיא בָאה ,ןברָאטשעג זיא ,רתלא 'ר

 ןעמ טָאה ךימ רעבָא .תורצ ענעגייא ענייז ךיז טָאה רעדעי ,ץרַאה רעטיב

 ,טרַאנעגּפָא
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 "רַאפ ןוא ןַאמ ריא ןָא טקוק יז .ןגיוא סעלחר ןיא ךיז ןלעטש ןרערט

 ,סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא טָאה רע זַא טליפ לשרעה ,ןּפיל יד טימ טסייב

 ןטימ הזגור טימ ייז טּפַאלק ןוא ןטפיטש ענרעצליה טימ ליומ ַא ןָא רע טמענ

 ...ןיירַא עװשעדָאּפ ַא ןיא רעמַאה

 -ַאּפמיס ךיא ,טרעקרַאפ .ןעלשרעה ףיוא לביארָאפ ןייק טשינ בָאה ךיא

 ןדנעטשמוא יד ,אלימ .טכערעג ךיוא ךעבענ ךָאד זיא רע .םיא טימ ריזיט

 רַאפ זיא ,טוג טשינ ךיוא זיא ייז סָאװ סָאד ןוא ,רע טסייוו ערעדנַא יד ןופ

 -ָאילימ רענַאקירעמַא םעד ,רימ וצ הנעט ןייז רעבָא ,טסיירט עּפַאנק ַא םיא

 עתמא עניימ ןופ ןסיוו רע לָאז ןענַאװ ןופ .עטכערעג ַא רעכיז ךָאד זיא ,רענ

 רעבָא ױזַאיװ ? םינצבק ָאד ןעד ןענייז עקירעמַא ןיא ? ןדנעטשמוא עלעיצנַאניפ

 ? ריבג ַא ןייז וצ ןופ טייוו ןיב ךיא זַא ןײטשרַאפ וצ םיא ןעמ טיג

 טשינ ךייא בָאה ךיא זַא ןביולג רימ טסגעמ --- ךיא גָאז -- לשרעה ---

 ןדנעטשמוא עניימ ,ןפלעה וצ ךייא תלוכיב ןעוועג טשינ ןיב ךיא .ןסעגרַאפ

 רעייז רימ זיא ,ןעמַאמ רעד רַאפ רַאלָאד רָאּפ יד ץוח זַא ,עכלעזַא ןענייז

 -עטַאק ןייד ןיא ןענעכערניירַא ךימ טסגעמ .ןעמעלַא ךייא ןפלעה וצ רעווש

 ןיא ןצנַאגניא ךיא ןיב גנַאל יו .,ךיז ךיא לציוו -- לשרעה ,םינצבק עירָאג

 -רַאפ וצ ןוז ןקירָאי-יײרד ַא טימ יורפ ַא בָאה ךיא .,רָאי ףניפ --- ? עקירעמַא

 ןופ -- טלעוו ַא טרעדנַאװעגמורַא ןיוש ךיא בָאה רָאי ףניפ יד ןיא ,ןגרָאז

 "רעד וצ ,טקנעד ריא יװ ,טכייל ױזַא טשינ זיא'ס .עינרָאפילַאק זיב עדַאנַאק

 טגייל .רעטַאעט ןשידיא םייב ךָאנ טרפב ,עקירעמַא ןיא סעּפע וצ ךיז ןגָאלש

 רעטַאעט םייב ןטסנידרַאפ יד לייוו .עצילָאּפ רעד ףיוא ןייצ יד עקַאט ןעמ

 ץנַאג ַא עילימַאפ ַא ןטלַאהסיוא ןוא ןבעל וצ ףיוא גונעג טשינ לָאמנייק ןענייז

 ,רָאי

 ףיוא ךיוא ןוא ןעלחר ףיוא קורדנייא ןפיט ַא טכַאמ טייקיטכירפיוא ןיימ
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 ,טייז ַא ןָא טעברַא יד טקורעגקעװַא לשרעה טָאה טייצ רעד ךרוד ,ןעלשרעה

 -פיוא טימ וצ ךיז טרעה רע :לקנעב-רעטסוש ןייז ףיוא ץלַא ךָאנ טציז רע

 יד טָאה עלחר .ןקילג רענַאקירעמַא עניימ ןגעוו גנוניוטש ןוא טייקמַאזקרעמ

 ,ליטש זיא עלייוו ַא ,רימ ןופ ןגיוא יד ןעמונעגרעטנורַא טשינ טייצ עצנַאג

 :ןעלחר וצ קידנדנעוו ךיז ,רעמַאה םוצ קירוצ ךיז טמענ לשרעה

 -ירעמַא רידַאנ .עקיבלעז סָאד םוטעמוא זיא'ס ? עלחר ,ןיוש וטסעז --

 -נַאג רעד רעביא סַאלק-רעטעברַא ןעמערָא םעד ןביורַאב סעקושזרוב יד !עק

 טשרעה ןטרָאד .דנַאלסור -- זיא דנַאל עיירפ עקיצנייא סָאד ,טלעוװ רעצ

 ןעוו טייצ יד ןעמוק ןיוש טעװ דלַאב-דלַאב .טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג

 ןיא עיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןעגנערב ןלעװ ,ןסַאמ עטקירדרעטנוא יד ,רימ

 -רַאפ ךיז ןלעװ רעדנעל עלַא ןופ םירעוּפ ןוא רעטעברַא יד ןעוו ,ןליוּפ

 !טלעוו עצנַאג יד ןגיזַאב טַאירַאטעלָארּפ רעד טעװ ,ןקינייא

 טנװֶָא ןטשרע םעד דלַאב .טשינ ךימ טשַאררעביא ןקידערּפ סלשרעה

 -ומָאק רעטנערברַאפ ַא זיא רע זַא ,החּפשמ רעד ןופ טסואוורעד ךיז ךיא בָאה

 טזייוו'ס יוװ ,ײטרַאּפ רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא רָאג טמענרַאפ רע ,טסינ

 .העּפשה ןייק םיא ףױא טַאהעג טשינ טײהנעגנַאגרַאפ סלוולעוו טָאה ,סיוא

 : רעטרעוו סלוולעוו רימ ןעמוק ןעקנַאדעג יד ףיוא

 ןפָאה ןוא ןביולג ןיימ רעבָא ,ףוג ןיימ טקינײּפעג ןעמ טָאה רעירפ --

 ןיא ץלַא ךָאנ בעל ךיא ...ןטכינרַאפ טנעקעג טשינ םירוסי עטסערג יד ןבָאה

 -ייז טניירפ ןוא םירבח:יײטרַאּפ עקיטכענ ...!הסיפת עקיטסייג ַא ,הסיפת ַא

 ? סָאװ ןיא -- ןביולג ...םיאנוש עקיטולב ןוא סרעכוז-טכַאמ עקיטנייה ןענ

 טציא טזיורב טנגוי רענדָארג יד ? ןעמעוו ףיוא ? סָאװ ףיוא --- ןפָאה ? ןעמעוו

 ךיז ט'רזח טכישעג ,ָאי ...ןרָאי ערעייז ןיא ךיא יוװ טקנוּפ לַאעדיא טימ ךיוא

 ...רעביא

 טול .,סעּפע קידנזָאלרעביא טשינ ןײגוצקעװַא ץרַאה ןייק טשינ בָאה ךיא

 רעד ףיוא טלעג ןטרָאּפשעגּפָא ןיימ ןופ ןביילברעביא רימ טעװ ןובשח ןיימ

 --- ןעלוולעוו ןוא ןעלחר ןשיווצ ןלייטנייא סע לעוו'כ .רַאלָאד קיצכעז ַא הבצמ

 קירוצ ףיוא עטרַאקספיש ַא ,ךָאד ךיא בָאה טעליב-עזייר ַא ,ךיא סילשַאב

 ןעמוקנָא לעוו'כ זיב רימ רַאפ גונעג ןייז טעו לרענעצ ַא ,ךיוא עקירעמַא ןייק

 ַא טנַאה ןיא ןעלחר ןיירַא ךיא קור ךיז ןענעגעזעג םייב .,ןליּפש ואוו-ץעגרע

 ףיוא ךיז יז טנייועצ טציא טשרע ןוא ךימ טשוק יז ,רעקיצנַאװצ-ןוא-ףניפ

 "וצ ןוא לקנעב-רעטסוש ןייז ןופ ףיוא ךעלדנע ךיז טביוה לשרעה .לסקַא ןיימ

 ןיא ,ךיט רעד וצ ךימ רע טײלגַאב ךעלרעדניק יד ןוא ןעלחר טימ ןעמַאז

 -ציא ןיימ זַא ליפ ךיא .וצ ייז ןגָאז -- ןעמַאמ רעד וצ ןעמוק ייז ןלעוװ טנוװָא
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 יװ ףיוא ענַארפ ַא רָאנ זיא'ס .תיב-םולש רעייז טיײנַאב טָאה טיזיוו רעקיט

 ...?גנַאל

 ךרַאזַא קחצי

 -קירוצ ןיב ךיא ןעוו עמַאמ יד רימ טגָאז -- טסַאג ַא טַאהעג טסָאה --

 !ךרַאזַא קחצי רָאיטקַא רעד .ןעמוקעג

 "רעד ןיוש ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ --- ךימ טרעדנואוו --- ? ךרַאזַא קחצי

 ?ָאד ןיב ךיא זַא טסואוו

 ייב ךיז טוט סע סָאװ ץלַא טסייו רע .ןכרַאזַא ףיוא ךיז זָאלרַאפ --

 ןכוז ךיד ןפָאלעג זיא רע --- .עמַאמ יד טלכיימש --- לגָאנ ןרעטנוא םענעי

 ץרַאה'ס .ןעמוקקירוצ רע טעװ ,ןפערט טשינ ךיד טעװ רע ביוא .סַאג ןיא

 !ןעמוקקירוצ טעוװ רע .גנירג רימ זיא

 רעקיבלעז רעד !ָאד זיא ךרַאזַא !ַאהַא -- גנַאל טשינ טרעיודעג סע

 "עג רערעטיש םיא ייב ןענייז רָאה יד רָאנ .קירוצ רָאי ןעצ טימ יוװ ךרַאזַא

 רע טָאה ךעלרעסיוא .רָאה עקיטייז יד טימ ךילּפ םעד טריקסַאמ רע .ןרָאװ

 ךימ טשטעווק ןוא רימ טימ םורַא ךיז טּפַאכ רע ,טרעדנעעג סָאװ-קיניײװ ךיז

 רעכיז ןכַאמ טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,ןטייז עלַא ןופ ךימ טקוקַאב רע ,ךיז וצ

 :ןבױלּפָא טשינ ךיז ןעק רע ,עקַאט ךיא ןיב סָאד זַא

 ?םיא ףיױא טביולגעג רעצעמע סע ךיז טלָאװ ,ונ ! עקמייח ,יא ,יַא ---

 ,ךיא ןוא ,עקירעמַא ןיא רָאיטקַא ןַא עקמייח !ןרָאװעג רָאיטקַא רענלָאּפ ַא

 טדער סָאד ,קינָאלבַאי יורפ טקידלושטנַא ! ענדָארג ןיא ץלַא ךָאנ החרס ,ךרַאזַא

 טרעכיזרַאפ --- ןיגרַאפ ךיא ,םיא ןיגרַאפ ךיא רעבָא .סױרַא רימ ןופ האנק יד

 ,ןעמַאמ רעד רע

 ַא ןכַאמ םיא טימ ןייג ןיוש זומ ךיא ,ןזָאלּפָא טשינ ןיוש ךימ ליוו ךרַאזַא

 :וצ ךימ טדער עמַאמ יד ,לגָאטימ ןטוג ַא (ןסע) ןעירעב ןוא ע'סוכ

 וטסעוו ,טגָאזעג סנייטשימ ,סעװַארטָאּפ עניימ ןופ ,ייג ,עקמייח ,ייג ---

 -עװ .טניירפ ענייד טימ לסיבַא גנערברַאפ ייג .ןגירקוצ טשינ חוכ ךס ןייק

 ,םייה רעד ןיא ןסע ןעמוק וטסעוו ערעשט

 ןיא "ןעקניצ, וצ ןײרַא רימ ןעייג ,ףיוה סעטויליּפ ןבעל ,ענרָאבַאס ףיוא

 טלעטשַאב רע .טסַאג רעטּפָא ןַא טרָאד זיא רע ,ךיז טילהק ךרַאזַא .ןַארָאטסער

 גָאטימ ַא -- עלעזדנעג ןטָארבעג ַא ,שיפ עטליפעג ,הקשמ שַאלפ ַא דלַאב

 ןפיוא ןזָאלרעביא ךיז ףרַאד ךיא סָאװ לרענעצ ןיימ ןרטּפ טעוו סָאד .ךלמה-דיכ

 רַאפ ןלָאצַאב לָאז ךרַאזַא זַא ןזָאל טשינ ךָאד לעװ ךיא ,ךיא טכַארט -- געוו
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 ?סע טסַאּפ יו !טרָאּפס רענַאקירעמַא רעד סעּפע ךָאד ןיב ךיא ,הדועס רעד

 -קַא רענַאקירעמַא יד ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ ךרַאזַא ,"םייחלא ַא ןכַאמ רימ

 סרעליּפשיוש יד ןופ סורג ַא ּפֶא ךיוא םיא ביג ךיא .ןעק רע ןעמעוו ןרָאיט

 ןיא ןײארַאפ-ןטסיטרַא םעד ןיא ,זירַאּפ ןיא ןפָארטעג טציא בָאה ךיא סָאװ

 ןייז ןופ סורג ןקידעבעל ַא טרעהעג טלָאװ רע יוװ ןָא טלעווק ךרַאזַא .עשרַאוו

 ,החּפשמ רענעריולרַאפ

 רעזנוא ןופ רָאסישזער רעד ,קישטשּפַארגָאטָאפ רעד לומָאח : ןָא ןעמוק'ס

 ,(רעלעג רעד) רעלעוו ןמחנ ; רָאילּפוס רעד ,שטיוועלעסינ השמ ;עּפורט-רעדניק

 ,טקנירט ןעמ ,ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט עכעלטע שיט רעזנוא וצ וצ-ךיז ןצעז סע

 ! בוט-םוי זיא'ס ,טסע ןעמ

 ַא ,רָאיטקַא רעסיורג ַא ןרָאװעג רע זיא ,ןעקמייח ןָא טקוק ריא יו ---

 -ַארטסַאג רע ! רַאטס רענַאקירעמַא ןַא -- ךרַאזַא ךימ טרימַאלקער -- ! רַאטס

 !זירַאּפ טרעקעגרעביא טָאה עקמייח ,ןָאזשיפ ַאשימ טימ ןעמַאזװצ טציא טריל

 ןעוו .טלעװ-רעטַאעט רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ סייוו ךרַאזַא .ןכרַאזַא טגערפ

 לייצרעד ,עקמייח ,ייז לייצרעד ? רָאיטקַא ןַא ןעוועג עקמייח טלָאװ ךיא טשינ

 עּפורט רעד ןיא ןעמונעגניײרַא ךיד טָאה רעוו -- ךרַאזַא ךימ טעקרָאּפ --- ייז

 רימ ןעוו טסקנעדעג !עווָאנַאי ןיא עקַאט ? קלָאװאוס ןיא ,ןיינ ? וװָאטסוגַאי ןיא

 ?עקמייח ,טסקנעדעג -- טכַאדעג טנייה טשינ ,ןקירעגנוה ַא ןענופעג ךיד ןבָאה

 לייצרעד ! ךרַאזַא ,ךיא ץלַא !רעגנוה ןופ ןייגסיוא םייב ןטלַאהעג עקַאט טסָאה

 ? טסקנעדעג ,ייז

 רעד ףיוא טירטסױרַא רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד ? קנעדעג ךיא יצ

 ןפױלטנַא ןיימ ךָאנ דלַאב ,סרעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ עפורט ַא טימ עניב

 קחצי ןוא יקסנַאשזָאג עקבואר טריפעגנָא ןבָאה עּפורט רעד טימ .ענדָארג ןופ

 -מַאח ףיוא ןגערפכָאנ ךיז ךיא לָאז יצ העד רעד טימ ךיז גָאלש ךיא .ךרַאזַא

 ,הלכ ענעזעוועג ןיימ ,רעטסעוװש סיקסנַאשזָאג ,ןעשט

 ןעניד ןבילברַאפ זיא טנעמיד רשא רבח זַא טלייצרעד רעלעג רעד ןמחנ

 יו ,רעטסעקרָא ןיא קישטשנַאבַארַאב ַא ךיוא זיא רע .רעטילימ ןשילױּפ ןיא

 רעלדיקס ףיוא הינסכא יד ןָא-ץלַא ךָאנ ןטלַאה ןרעטלע ענייז .ןעוועג ןיב ךיא
 טליּפש שַאח-שידק החּפשמ-ןרָאיטקַא יד זַא ךיוא ךיז סיוורעד ךיא .סַאג
 לכימ ןוא למהרבא רעדורב רערעגניא רעייז .ץניװָארּפ רעד ףיוא ץעגרע
 "המיבה, רעד טימ זיא לקניפ זַא .עּפורט רעד ןיא ייז טימ ךיוא ןענייז גנילירט
 ינעב רבח רעזנוא ךיוא ךיז טניפעג ןילרעב ןיא .ןיוש ךיא סייוו ןילרעב ןיא
 -ַאר ףיוא טרָאד טרידוטש רע .ןוז סרעדיינש רעזירַאּפ םעד ,יקסעשזיווסעינ
 -ַאמָאט סירָאב רעטַאעט-טָאטש ןיא ןטערטפיוא ןלעוו טכַאנ-וצ-תבש .רעניב
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 יליוו ןוא ַאלָא ןטסיטרַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ענער טור ןירעגניז יד ןוא יקסוועש

 ."וד ןוא ךיא; טסייה םַארגָארּפ-טסנוקניילק רעייז ,קידָאג

 זיא ךרַאזַא .ערעשטעוו רעד ךָאנ זיב ןגיוצרַאפ ךיז טָאה גָאטימ רעד

 וצ-טגָארט עטתיבה-לעב יד .טעקשַאינשרַאפ לסיבַא ךיוא ןיב ךיא ,ןיפוליגב

 ךרַאזַא ,ןעמענ וצ סָאד טנַאה ןיימ סיוא קערטש ךיא .ןובשח םעד שיט םוצ

 .ריטסעטָארּפ ךיא .סיוא סע טּפַאכ ןוא רעקנילפ רעבָא זיא

 טנַאה רעד טימ קעװַא ךרַאזַא ךימ טכַאמ --- עקמייח ,טגיילעגנייא גיל --

 "רעד ,רימ רַאפ ןלָאצַאב וטסעוװ עקירעמַא ןיא ! קישָאק ןיא טשינ ךיז קור --

 ןיא שמש לאומש טגָאז יו .טסַאג ןיימ וטסיב ,ענדָארג ןיא רימ ןענייז לייוו

 ,"םַאמ רָאנָאה ןיימ'כ -- ַאבָארָאװכ ָאבלַא ,םַאמעינ יזדנָאיניּפ; : "דיא עלעטניּפ,

 רע .(ןושל-רעטַאעט ףיוא ןלָאצַאב) ןצָאלַאב ןיוש טעוו'מ ,רימ וצ סע זָאל

 טימ ךיז טלכיימשעצ ןוא סענעשעק יד ןיא טכוז ,שיט ןופ ףיוא ךיז טביוה

 : לכיימש"ךרַאזַא ןשיפיצעּפס םעד

 "עפיילב ַא רימ טיג ,םייה רעד ןיא ענַאמטרָאפ ןיימ ןסעגרַאפ בָאה'כ --

 ,לטפילק סָאד ןביירשרעטנוא לעוו'כ ,רעד

 ןשיװצ ךרוד ךיז ןעקשוש עטתיבה-לעב יד ןוא רע .חוטב ַא זיא ךרַאזַא

 ...טקוליסעג זיא ןובשח רעד ןוא רעטנוא טביירש ךרַאזַא ,ךיז

 וצ ןזיװעגסױרַא טָאה ךרַאזַא סָאװ טסעשז ןשרבח ןקיצרַאה םעד רַאפ

 הלווע עסיורג ַא ןעוועג לחומ םיא רעטעּפש רָאי עקינייא טימ ךיא בָאה ,רימ

 ןרָאװעג טקורדעג ןענייז עקירעמַא ןיא .רימ ןגעק ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ

 ןיימ , ,"עלעדיימ ַאזַא טָאה רעוו, ,"ןסָאריּפַאּפ, : יו ,רעדיל ערעלוּפָאּפ עניימ

 ,"ווירב ַאק ,*רעשַאוו-רעלעט רעד; ,*ץרַאה ןיימ ּפָא רימ טיג; ,"םולב עסייוו

 רעד וצ טקישעג דלַאב ךיא בָאה סעיּפָאק עטקורדעג יד ."ץרַאה ןיימ גייווש,

 ןעמוק וצ עדָאמ ַא טכַאמעג ךיז טָאה ךרַאזַא .תחנ לסיבַא ןבָאה לָאז יז ,ןעמַאמ

 ןטימ ,רעדיל עניימ ןופ סעיּפָאק עטקורדעג יד ריא ייב ןעמענ ,ןעמַאמ רעד וצ

 "יא רעדיל יד טגעלפ ךרַאזַא .םירבח עניימ ןזייוו סָאד ליוו רע זַא דיירסיוא

 טָאה'ס .ןעמַאמ רעד סעיּפָאק עטקורדעג יד ןעגנערבקירוצ ןוא ןביירשרעב

 -ייא ץנַאג רעביא ןעגנוזעג ןעמ טָאה רעדיל עניימ ןוא גנַאל טרעיודעג טשינ

 -נענָאמרעד טשינ ,טקורדעגרעביא ךיוא ייז ןעמ טָאה ןלַאפ עסיוועג ןיא .עּפָאר

 ןבָאה לביארָאפ טנעקעג ךיא בָאה ױזַאיװ .רבחמ סלַא וליפַא ןעמָאנ ןיימ קיד

 רעטַאעט ןשידיא ןופ לדנעמ"םחנמ רעד --- ךרַאזַא יו רבח ןביל ַאזַא ףיוא

 ?טנגעגמוא ןוא ענדָארג ןיא

 טזייװַאב ןוא געו ןרעביא רעבירַא לומָאח ךימ טּפעלש ןַארָאטסער ןופ
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 "ניק רעזנוא ןופ ןעמונעגרעטנורַא טָאה רע סָאװ ,סעיפַארגָאטָאפ יד זַא רימ

 ייב ךָאנ ןעגנעה ,רעטַאעט-טָאטש ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ תעב ,עּפורט-רעד

 ,סענירטיוו יד ןיא םיא

 רימ ןגָארט ייז .ןרעטלע סלקניפ םָארק-טינש רעייז ןופ סיױרַא ןעמוק סע

 ןיב ךיא טרעגרעעג יו ייז לייצרעד ךיא .םכילע-םולש ןעמערַאװ ַא ןגעקטנַא

 טימ ןילרעב ןיא ךיז טניפעג ןועמש זַא טסואוורעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ןעוועג

 ןביג ייז .עשרַאװ ןייק ןילרעב ןופ ןַאב רעד ןיא קידנרָאפ ןיוש ,"המיבה, רעד

 ךיז ךיא סיוורעד ייז ןופ .ןביירש םיא לָאז ךיא ,סערדַא סנועמש ןרעג רימ

 ,ימע-תב ,"המיבה, רעד ןופ ןירעצנעט רעד וצ טַאריײהרַאפ זיא ןועמש זַא ךיוא

 כא
 ' א

 "שיפ ןופ עמַארגעלעט ַא ךיא ןיפעג ,ןעמַאמ רעד וצ םייהַא קידנעמוק

 ןדייב זנוא רַאפ טכַאמעגּפָא טָאה רע .טסערַאקוב ןיא ןיוש זיא רע .ןענָאז

 ךיילג ןוא ןלייאוצ ךיז ךימ טעב רע .רעלגיז השמ רַאסערּפמיא םעד טימ

 -ור ןיא ןלָארטסַאג ערעזנוא ןביױהנָא ןלעוו רימ ואוו ,ץַאלַאג ןייק ןרָאפסױרַא

 לעװ ךיא זַא ןענָאזשיפ טרעפטנעעג ךיא בָאה ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא .עינעמ

 ,ןטסלענשמַא יוװ ןרָאפסױרַא

 ןגעקטנַא עדייבעג-טשטָאּפ רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה ָארויב-ףַארגעלעט יד

 טקור ןוא עלעגניא ַא ןגעקטנַא רימ טמוק ,קירוצ קידנעייג .עקלַאכירב רעד

 ךיא .רעפטנע ןייק ףיוא טשינ טרַאװ רע .טנַאה ןיא עלעטעצ ַא ןײרַא רימ

 -עגַאב וצ ךימ טריסערעטניארַאפ טנייז ריא ביוא ,ווָאקָאלבַאי רעה : ןעייל

 ,עשטמַאח -- ןבירשעגרעטנוא .,עקלַאכירב רעד ףיוא ךיא טרַאװ ,ןענעג

 ןיײרּפש ךיא !? ןעז ךימ ליוװ יז !עשטמַאח --- לּפַאצ ַא רימ טיג ץרַאה סָאד

 טנַאה ריא קירד ךיא .ןגעקטנַא רימ טמוק עשטמַאח ,עקלַאכירב יד רעבירַא

 ףיױא העש רעד ןיא ָאטשינ ןענייז ןשטנעמ עקיטייז ןייק ,טייהנגעלרַאפ ןיא

 ןגעוו ןביוהוצנָא רעווש ןדייב זנוא זיא'ס ,רימ ןריצַאּפש -- עקלַאכירב רעד

 רעד ןיא םתס רימ ןדער .ןצרַאה ןפיוא ןדייב זנוא טקירד סע סָאװ םעד

 וצ רעווש זיא סָאװ ,עמעט רעד ףיוא ףיױרַא ןעמוק רימ זיב ,ןיירַא טלעוו

 ןיוש טָאה יז ,טַאריײהרַאפ זיא יז .ןדיימוצסיוא רערעווש ךָאנ ןוא ןענָאמרעד

 ךיא זַא .ךיז יז טסיורג -- דניק ןטָארעג ַא רעייז ,לרעטכעט קירָאיײסקעז ַא

 ןופ עטַאט ַא ךיוא ןיוש ןיב ךיא זַא .יז טסייוו ,טַאריײהרַאפ ךיוא ןיוש ןיב

 זיא'ס רעווש יוװ ריא לייצרעד ךיא .סעיינ ַא ריא רַאפ זיא ןוז ןקירָאי-יײרד ַא

 -רַאפ ןיימ ףיוא ,עקירעמַא ןייק ןגָאלשרעד ךיז בָאה ךיא זיב ןעמוקעגנָא רימ

 -טנע ןייק ריא ןופ ןגָארקעג טשינ ןוא ןבירשעג ריא בָאה ךיא זַא גנורעפטנע
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 : םזַאקרַאס ןקידװעליּפש טימ טגָאז ןוא ןגיוא יד ןיא ךיילג רימ יז טקוק ,רעפ

 .ןעז טלָאװעג רעייז ךיד בָאה'כ ...עקירעמַא ןופ ווָאק-ָאלבדֲאי םייח ---

 "ייז; ַא ןָא קעװַא טייג ןוא ןייטש ךימ טזָאל ,סיוא-יירד ןלענש ַא ךיז טיג יז

 ...טדניװשרַאפ יז זיב ךָאנ יז ךיא קוק רעטלמוטעצ ַא ,"טנוזעג

 6 לטיּפַאק

 עשטמַאח הלכ ןיימ

 טָאה לרוג רעד רעבָא ,הלכ ןיימ ןעוועג זיא עשטמַא

 טריאוקַאוװע ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו .טמיטשַאב שרעדנַא

 "וקנָא יד ןופ ןפָאלטנַא ןיב ךיא ןוא 1920 רָאי ןיא ענדָארג
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 ןבָאה גרַאװגנוי רענדָארג ןופ ךס ַא יװ ,ןקַאילַאּפ עקידנעמ

 ןעוועג ךיוא ענעפָאלטנַא יד ןשיװצ טלָאמעד ןענייז ,ןָאטעג =

 טליּפשעג ןוא עּפורט ַא טריזינַאגרָא דלַאב ןבָאה ייז ,סרעליּפשיוש עכעלטע

 ,גנוריגער רעשיווטיל רעד וצ טגנַאלַאב ןיוש ןבָאה עכלעוו םיבושי יד ןיא

 -ָאג עקבואר : ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד .טָאטש-טּפיױה סלַא ענווָאק טימ

 דניק ַא ,עלעגניא רעייז ךיז טימ טַאהעג ךיוא ןבָאה ייז) יורפ ןייז ,יקסנַאשז

 זיא רע) ָאריּפַאש לאינד ,עשטמַאח רעטסעוװש סעקבואר ,(ייווצ רָאי ַא ןופ

 םעד .עשרַאװ ןיא גנורידרַאבמָאב רעשטייד ןופ ןברק רעטשרע רעד ןעוועג

 עפָאס ַא ףיוא קידנפָאלש ןרָאװעג טעגרהעג רע זיא ,1929 ,רעבמעטּפעס ןט6

 יד ,יורפ סָאריּפַאש .גרעבדורג-ווָאקרוט .י רעליּפשיוש םענופ םייה רעד ןיא

 -עגמוא ןענייז ,לקיזיא עלעדנוז רעייז ןוא ,ַאקסרַאמַאק הקבר ןירעליּפשיױש

 -עּפש .,ןַאמיירפ ַאינַאמ ,יקציוועלג הילדג ,סעלטייש ירעמ ,(ןברוח ןיא ןעמוק

 .ךרַאזַא קחצי ןוא ןיבַאר לדנעמ ,םולבטיור לארשי :ןעמוקעגוצ ןענייז רעט

 -- ןעוועג זיא ,תואצוה יד ףיוא טגיילעגסיוא טָאה סָאװ ,"שטנעמ-טלעג; רעד

 ןקרַאמ ףיוא ןעמ טָאה טליּפשעג .(*עינלַאינעמ, רעד ןופ ןוז ַא סמָאל) םָאל

 -רָאג בקעי : ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער רעד .(תודוסי עוויטַארעּפָאָאק)

 -יימ ןַאמייה ןופ (ןַאמ סבייוו ןייז) "ץל עקמעס, ,"שטנעמ רעדליוו רעד; סניד

 יד טימ .ןייבשריה ץרּפ ןופ *עמשטערק עטסוּפ, ןוא (רעטָאפ סַאלעב) לעז

 עקמעס --- יקסנַאשזָאג ,ךמל --- ךרַאזַא : טלייטעגנייא ךיז ןבָאה ןלָאר-טּפױה

 .ץל



 91 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 עּפורט יד ואוו ,ווָאטסוגַאי ןייק ןגָאלשרעד וצ ךיז ןעגנולעג זיא רימ זיב

 רענדָארג ַא יו .ןלייצרעד וצ טכַאנ-ןייא-ןוא-טנזיוט זיא ,טליּפשעג טָאה

 עפורט רעד ןיא ןעמונעגניירַא ,ןעוועג-ברקמ דלַאב ךימ ייז ןבָאה ,ןַאמסדנַאל

 רימ טָאה'מ .עירָאגעטַאק רעטירד רעד ןופ עקרַאמ ַא טלייטעגוצ רימ ןוא

 םעד ןוא "שטנעמ רעדליוװ רעד, ןיא ןועמש ןופ עלָאר יד ןליּפש וצ ןבעגעג

 בָאה ןלָאר ייווצ יד טימ ,"ץל עקמעס/ ןיא -- רעזעלג-ןגיוא יד טימ שטייד

 רעד ףיוא טירט עטשרע עניימ טלעטשעג ,רָאי ןצעביז ןופ רעטלע ןיא ,ךיא

 ,רָאיטקַא רעלענַאיסעפָארּפ סלַא עניב

 ןוא ךרַאזַא ,סרעליּפשױש-טּפיוה עדייב ןבָאה ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא

 .עקרַאמ רעד טימ רעדָא ,דובכ ןטימ ןלייטנייא טנעקעג טשינ ךיז ,יקסנַאשזָאג

 -דָארג ןייק טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןוא עּפורט יד טזָאלעגרעביא ךרַאזַא טָאה

 רעקיצנייא רעד .טפַאשרעה רעשיליוּפ רעד רעטנוא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,ענ

 רעזנוא ןופ ןלָאר עלַא קינייוװסיוא ףיוא טנעקעג טָאה סָאװ עּפורט רעד ןופ

 ןעוועג -דבכמ עקבואר ךימ לכ:םדוק טָאה ,ונ .ןעוועג ךיא ןיב רַאוטרעּפער

 ןעמונעגרעביא טָאה ןועמש ןופ עלָאר ןיימ ,ךמל ןופ עלָאר סכרַאזַא טימ

 -טעטש יד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא רע .אקווד רעשזדָאל ַא) םולבטיור לארשי

 טָאה ,טכַאמעג טשינ רע טָאה ןקילג ןייק יװױזַא .ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ךעל

 ,(עּפורט רעזנוא טימ ןדנוברַאפ ךיז רע

 ןטשרע ןיימ ייב דלַאב לָאז ךיא זַא ,ךעלקילגרעביא ןעוועג ןיב ךיא

 וליפַא ךיא בָאה םעד ןגעוו -- עלָאר-טּפױה ַא ןליּפש וצ ןגירק רָאפסױרַא

 זומ'כ ,ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג ךמל ןופ עלָאר יד זיא רימ רַאפ .טמולחעג טשינ

 טלָאמעד ךָאנ ךיא בָאה עלָאר רעד ןופ עיצּפעצנָאק ענעגייא ןייק זַא ןייז-הדומ

 ןעמ טָאה -- רעדיווװ ,רע .ןכרַאזַא טריּפָאקכָאנ ךיא בָאה .טכַארטרַאפ טשינ

 עלָאר יד טעברַאעגסיױא ,ןָאסריאמ רָאיטקַא םעד טריּפָאקכָאנ טָאה -- טגָאזעג

 ךיא בָאה עיצַאטערּפרעטניא רענעגייא ןיימ טימ רעגייטש םענעגייא ןיימ ףיוא

 יד קידנליּפש ,לַאפייב סיורג טכַאמעג ךיא בָאה לייוורעד .רעטעּפש טשרע

 יד ןליּפש ןבעגעג רימ ןעמ טָאה םעדכָאנ .רעגייטש ןווָאברַאקס ןפיוא עלָאר

 ןבָאה רימ ."ץל עקמעס; ןיא ,רעקעב םעד לאירזע ןופ עלָאר עשיטַאמַארד

 ןעמוקעגנָא זיא רימ ."עמשטערק עטסוּפ יד; ןריטעּפער וצ ןביוהעגנָא ךיוא

 ,קיציא ןופ עלָאר-טּפיױה יד

 ,עשריסַאק עלעיציפָא יד ןעוועג זיא יז ,טליּפשעג טשינ טָאה עשטמַאח

 סָאד ,עקרַאמ עטירד ַא םעד רַאפ ןעמוקַאב ןוא ןטעליב יד טפיוקרַאפ טָאה יז

 ,טרַאעג טשינ ךיוא ךימ טלָאװ טשינרָאג רימ טיג ןעמ ןעוו .ךיא סָאװ עבלעז

 ,גלָאפרעד טימ טַאז ןעוועג ןיב ךיא
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 ,גירווַאט ןבעל לטעטש ַא ,ןײסָאר ןיא ןליּפש רימ : השעמ ַאזַא ךיז טכַאמ

 -"רעשעלרעייפ רעד ןופ לַאטש ןסיורג םעד ןיא רָאפ ןעמוק ןלָארטסַאג ערעזנוא

 עניב ַא .ןסיורד ןיא טריפעגסױרַא רימ ןבָאה ךעלסעפ-רעסַאװ יד .עדנַאמָאק

 יד ןבָאה גנַאהרָאפ םעד .רעטערב עטלַא ןופ טּפַאלקעגפיונוצ ןײלַא רימ ןבָאה

 טלעטשעגסיוא ןבָאה רימ ,רעכעלייל ןופ טיינעגפיוא עּפורט רעד ןופ ןעמַאד

 רימ ןבָאה קנעב יד .עּפמַאר-רעטַאעט ַא יו ,סענרעטמַאל-טכיל ענעדנוצעגנָא

 -עגטימ ןבָאה בור סָאד .ןגירק טנעקעג רָאנ טָאה'מ ןעמעוו ייב ןעילעגסיוא

 רעדליוו רעד; ןליּפש רימ ןוא ,םייה רעד ןופ ךעלקנעב ענעגייא ערעייז טכַארב

 ."שטנעמ

 ,סעקזיוה עצרוק ,עטלַא רָאּפ ַא ןגָארטעג ךיא בָאה ךמל ןופ עלָאר רעד ןיא

 ;טקנעשעג רימ טָאה יקסנַאשזָאג סָאװ ןזיוה רָאּפ ַא ןטינשעגרעטנוא בָאה'כ

 ;גנולעטשרָאפ רעדעי וצ ןשַאװעג ןיילַא ךיא בָאה לדמעה עסייוו ,עטלַא סָאד

 } ןשטָאל ענעסירעצ ,עטלַא רָאּפ ַא ןגָארטעג ךיא בָאה סיפ עסעװרָאב יד ףיוא

 .שטנעמ רעדליוו ַא שממ ןעזעגסיוא ךיא בָאה טלדוּפעצ רָאה עניימ טימ

 יד טימ רַאש ךיא .דימת יוװ עלָאר ןיימ ךיא ליּפש טנוװָא ןסיוועג ַא ןיא

 רימ טרעוו ,סיפ יד טימ קידנרַאש ױזַא ,ךמל ןופ רעטקַארַאכ ןיא ןשטַאל

 רָאנ ,קיטייוו ןייק טשינ ליפ ךיא .ןעמונעגּפָא יו סופ רעטכער רעד לָאמַאטימ

 ןעמענרַאפ וצ ךיז ןגָאװ טשינ ךָאד לעװ ךיא ,ונ .טייקוויטיסנעס ענדָאמ ַא

 ךיא ליּפש ?רעטקַארַאכ ןופ סױרַא ךיא ןעק יו .סופ ַא טימ ןליּפש ןטימניא

 רעווש רימ זיא'ס ,ץָאלק ַא יו ףייטש רימ טרעוו סופ רעד רעבָא ,עלָאר ןיימ

 זיא םלוע ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןעוו טנעמָאמ ַא ןיא .ןגעװַאב וצ םיא

 טייגרעד סָאװ סופ ןטכער םעד וצ קילב ַא ךיא וט ,רימ ףיוא טדנעוועג טשינ

 טרעכעלעגכרוד זיא רעגניפ רעבָארג רעד זַא קרעמַאב ךיא ןוא ןרָאי יד רימ

 בָאה'כ ?ָאד ןעמ טוט סָאװ .ןרָאװעג רימ זיא טלַאק .קָאװשט ןסיורג ַא טימ

 ערטסקע ןַא ךַאמ ךיא ןוא ליופ טשינ ןיב ךיא .ןריולרַאפ טשינ רעבָא ךיז

 -עטשרָאפ רעד ךרוד ךיז ליּפש ךיא ןכלעוו טימ עלעקירטש ןטימ עלעקנעצס

 ידכ רעטנורַא ךיז גיב ךיא .טנעה יד ןופ טשרמולכ סע רילרַאפ ריא .גנול

 -סיױרַא לייוורעד רימ טגנילעג ,עגָאלדָאּפ רעד ןופ לקירטש סָאד ןביוהוצפיוא

 רוטּפ ,ןיוש .סופ ןופ רעגניפ ןטרעכעלעגכרוד ןיימ ןופ קָאװשט םעד ןּפעלשוצ

 טײקסַאנ ַא רעבָא ליפ ךיא ,טליּפשעג רעטייוו ןוא --- ךיא טכַארט -- ןרָאװעג

 ןַארק ַא ןופ יו טקיטולב'ס -- סופ םוצ קילב ַא ףרַאװ ךיא ,שטַאל םעד ןיא

 -ּפָא ןַא ףיוא טרַאװרעד םיוק ךיז בָאה'כ !ליּפש ךיא רעבָא .ןײרַא שטַאל ןיא

 סָאװ טסואוועג טשינ ןבָאה םלוע רעד ןוא ןרָאיטקַא יד .עניב רעד ןופ גנַאג

 -נַאברַאפ יקסנַאשזָאג .קרַאטש ױזַא קיטולב ךיא סָאװ טריסַאּפ טָאה'ס סנױזַא
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 -רָאפ יד טליּפשענּפָא בָאה ךיא ןוא סעקטַאמש טימ סופ ןיימ טרישזַאד

 רַאפ ייס טרידָאלּפַא םערַאװ ךימ ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא םלוע רעד .גנולעטש

 .טנעדיצקַא םעד ךרוד טייקיטומ ןוא גנוטלַאה ןיימ רַאפ ייס ןוא ןליּפש ןיימ

 -- "גנורַאפרעד-עניב ןרָאי טימ רָאיטקַא ןַא יו טקנוּפ טלדנַאהעג בָאה ךיא;

 ,טנעקרענָא ייז ןבָאה

 ,גרַאב ַא יו ןלָאװשעג ןעוועג סופ ןיימ ןיוש זיא ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא

 ַא .סױרַא למערק ןופ טשרע ןעוועג טשינ זיא ,סיוא טזייוו ,קָאװשט רעד

 "טולב ַא ןדיימרַאפ וצ ידכ דנואוו יד ןדיינשפיוא טזומעג טָאה רעשדלעפ

 !ןבעל וצ ןענידרַאפ ךָאד זומ'מ ,ךָאד ןעמ זומ ןליּפש רעבָא .גנוטפיגרַאפ

 ךימ ןעמ טָאה ,ןטערטרַאפ טנעקעג טשינ רענייק טָאה ןלָאר עניימ לייוו ןוא

 לוויטש עסיורג ,"שטנעמ ןדליװ, ןרָאפ ןשטַאל עסיורג רָאּפ ַא טימ טגרָאזרַאפ

 ןיב גָאט ןצנַאג ַא ."עמשטערק עטסוּפ יד, ןיא קיציא ןופ עלָאר רעד רַאפ

 יד ןבָאה טכַאנרַאפ ןוא ,טנוה ַא יו טעילָאכעג ןוא ןיילַא רענייא ןגעלעג ךיא

 ,ןליּפש םוצ ןגָאװ ַא ףיוא ןעמונעג ךימ ןוא ןָאטנָא ךיז ןפלָאהעג ךימ ןרָאיטקַא

 "רַאװק ןיימ ףיוא רעגעלעג ןיימ וצ טריפעגקירוצ ךימ ןעמ טָאה ,טליּפשעגּפָא

 "נָא ןוא טנפעעג רעדיוו דנואוו יד ךיז טָאה גנולעטשרָאפ רעדעי ךָאנ ,ריט

 ןעועג זיא רעשדלעפ רעד .טולב טימ לוויטש רעדָא שטַאל ןיימ טליפעג

 "עטשרָאפ רעדעי ךָאנ לייוו ...םיא ןוא ךימ טעשטומ ןעמ סָאװ החיצריאלמ

 רַאפ טשינ .סופ םעד ןדניברעביא רימ ןעמוק רעדיוו טזומעג רע טָאה גנול

 ןמיס ַא) גנולעטשרָאפ יד ןעז וצ עקרַאמַארטנָאק ַא רַאפ רָאנ ,הלילח ,ןמוזמ

 סופ ןופ רעגניפ ןפיוא ןבילברַאפ רימ זיא עניב רעד ףיוא טנעדיצקַא םענעי ןופ

 ,(גָאט-וצ-טנייה זיב

 -עג טָאה'מ סָאװ לרדח ןרעטסניפ ַא ןיא ןגעלעגּפָא ךיא ןיב געט עצנַאג

 -רָאװק ןעמעננירַא טגעלפ סָאװ עילימַאפ רעמערָא ןַא ייב רימ רַאפ ןעגנוד

 ךימ גָאט ןכרוד ןּפַאכנײרַא ךיז ןגעלפ עפורט רעד ןופ ןגעלָאק עניימ .ןטנַאריט

 ןוא רימ טימ ןציז רעבָא ,ןסע סעּפע ןעגנערבניירַא רימ ,ןייז-חלוח-רקבמ

 ךיא ןיב !לגניא א -- סערעטניא רעסיורג ַא .טשינ סָאד -- ןעגנערברַאפ

 ןוא רעדירב ,עמַאמ-עטַאט ךָאנ טקנעבעג .טנעוו יד ףיוא טקוקעג ןוא ןגעלעג

 רערעווש .ענדָארג טָאטש-ןריובעג ןיימ ךָאנ ןוא םירבח עניימ ךָאנ ,רעטסעווש

 ןיילַא קידנגיל .טליּפשעג טשינ טָאה'מ ןעוו ןטנװָא יד ןיא ןעוועג רימ זיא

 ןיימ ףיא ןרערט עניימ טימ ןשיק סָאד טצענַאב לָאמ ןייא טשינ ךיא בָאה

 ...עילָאד רערעטסניפ

 ,ךיומ עקיטפַאז ,ענייש ַא ,עפורט רעזנוא ןופ ןיטערבוס יד ,סעלטייש ירעמ

 ןענייז ,עקטענורב עדילָאס ענייש ַא ,עשטמַאח ןוא ,רָאה עטיור ,עקימַאלפ טימ
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 ןבָאה ייז .סעטרבח עמיטניא ןרָאװעג ייז ןענייז --- גרַאװגנוי רעד ןופ ןעוועג

 ואו עטיל ןיא לטעטש ןדעי ןופ טנגוי רעד טימ ןעמַאזוצ טכַארברַאפ דימת

 םירוחב יד .סעינשירַאב ענלָאּפ יו טליפעג ךיז ןבָאה ייז ,טליּפשעג ןבָאה רימ

 ךיז ייז ןבָאה טּפיוהרעביא .קינָאה םורַא ןעניב יוו ייז םורַא טעידַאּפעג ןבָאה

 טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז טָאה סָאװ ,ןיטערבוס יד ירעמ וצ טרַאשעג

 ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ריא

 -טסיזַאנמיג ענעזעוועג ַא ,עיציבמַא-עניב ןייק טַאהעג טינ טָאה עשטמַאח

 המחלמ יד .טפנוקוצ רעד רַאפ סעיצַאריּפסַא ערעדנַא טַאהעג יז טָאה ,עק

 .ןעגנובערטש עריא טרעטשעצ טָאה ןקַאילָאּפ יד טימ סעקיװעשלָאב יד ןשיווצ

 טימ ןרָאפעגטימ יז זיא ,ןעמוקקירוצ םייב ןטלַאהעג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןעוו

 וצ ןזיועגסױרַא טשינ ןבָאה עשטמַאח ןוא ירעמ .ןירעגעווש ןוא רעדורב ריא

 ןבָאה -- !שיט םוצ רעילַאװַאק ַא רימ ךיוא ,טײקמַאזקרעמפיוא םוש ןייק רימ

 ןיימ וצ .ןָאטוצנָא ןזוה עטכער רָאּפ ַא ןָא רעילַאװַאק ַא -- טכַארטעג ייז

 טזָאלעגרעטנורַא ןגעוו-אצוי ןופ לָאמנייא ךיז ייז ןבָאה גנושַאררעביא רעסיורג

 -ליזקעווק ַא ,ירעמ .ךָאנ בעל ךיא יצ יאדווַא ןעז וצ ,טיזיוו ַא טימ רימ וצ

 טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,ןיגוצקעװַא טלייאעג דימת ךיז טָאה ,דיומ עקידרעב

 זיא ,רעדיוו ,עשטמַאח ."רעטסינימ רעשיווטיל, ַא ריא ףיוא טרַאװעג ץעגרע

 -עג רעדיוו יז זיא ןגרָאמ ףיוא ,טנוװָא ןצנַאג םעד רימ טימ ןבילברַאפ ןיוש

 יז .ןעמַאזצ ןסעגעג ןבָאה רימ ןוא גרַאװנסע טכַארבעגטימ טָאה יז .ןעמוק

 יז זַא ,טניואוועג בָאה ךיא ואוו ,עטתיבה:לעב ןיימ ייב טלעוּפעג ךיוא טָאה

 טכַארברַאפ עשטמַאח טָאה ןָא-טלָאמעד ןופ .ןעק יז סָאװ טימ ןעזוצ ךימ לָאז

 ריא ןיא זַא ןרָאװעג רָאלק רימ זיא'ס .טונימ עיירפ עדעי טעמכ רימ טימ

 -תונמחר רעקידלַאװעג ַא רימ וצ טקעװרעד ךיז טָאה ץרַאה ךעלדניפּפמע

 ץרַאה ןיימ ןיא ןעלקיװטנַא ןעמונעג ךיז טָאה ריא וצ טײקרַאבקנַאד ןופ .ליפעג

 .י.עביל רעטשרע ןיימ ןופ ליפעג סָאד

 ןייז סָאװ טרעטסײגַאב ןעוועג טשינ זיא ,עקבואר ,רעדורב סעשטמַאח

 ןַא ןרעוו וצ טעקָאװק סָאװ לקענש ַא טימ ּפָאק ַא ךיז טיירדרַאפ לרעטסעווש

 רעמ סָאװ זַא ,ןעזעגנייא רע טָאה סענעצס עשימרוטש עכעלטע ךָאנ .רָאיטקַא

 ור"וצ זנוא רע טָאה .עביל רעזנוא ךיז טמַאלפעצ רעקרַאטש ץלַא ,טרעטש רע

 ןעועג ןיב ךיא .זנוא טימ טריזיטַאּפמיס ָאי אקווד טָאה יורפ ןייז .טזָאלעג

 ,עשטמַאח יװ ,טניירפ ןקיצרַאה ַאזַא ןענופעג בָאה ךיא סָאװ ךעלקילגרעביא

 ...ןייטש ַא יו טנלע ןייז רעמ ןפרַאד טשינ לָאז ךיא

 -נעמָאקער רימ טָאה יז .לדיימ ענעזעלַאב ַא רעייז ןעוועג זיא עשטמַאח

 ןבָאה רימ .רוטַארעטיל-רעטַאעט רעד ןופ רעכיב עקיטכיוו ןענעייל וצ טריד
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 רעדָא ,(ךַאז ַאזַא ןעוועג זיא'ס רָאנ ואוו) ןקעטָאילביב יד ןיא טכוזעגסיוא יז

 ,ןעמַאזוצ טנעיילעג ןבָאה רימ ,רעטַאעט ןופ סרעבָאהביל ,טניירפ עטַאוװירּפ ייב

 יד ,רעטַאעט םוצ תוכייש רעייז ןוא קרעוװ עשירַארעטיל יד ןגעװ טריטוקסיד

 טָאה עשטמַאח .,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז רעכיב

 קרעוו עטקורדעג יד טנעיילעג ריא רַאפ ךיא בָאה .טנעקעג טשינ שידיא ןייק

 ןוא עלעדנעמ ,ץרּפ .ל .י ,םכילע-םולש :יוװ ,סרעקיסַאלק עשידיא יד ןופ

 ןעמייה עשידיא ךס ַא טריצַאב ןבָאה רעכיב עשידיא יד .קילַאיב ןמחנ-םייח

 ןופ טקישעגוצ ןגָארקעג טָאה בושי ַא ןופ רעצעמע סָאװ ךוב יינ ַא .עטיל ןיא

 -ןבא ןַא יו טיהעגּפָא סע טָאה'מ .טנַאה-וצ-טנַאה ןופ ןעגנַאגעג זיא ,ץעגרע

 "עט שידיא ,ךוב שידיא ַא טַאהעג ביל ןדיא עשיווטיל יד ןבָאה ,יַא ...בוט

 םוצ ץרא-ךרד ןוא דובכה-תארי ןטסערג ןטימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ייז ! רעטַא

 ,שידיא -- ןושל-עמַאמ ףיוא טרָאװ ןטדערעג ןוא םענעבירשעג

 רעירפ רעבָא זומ ךיא .עניב רעד וצ טקיטומעג ךימ טָאה עשטמַאח

 ַאזַא ףיוא רָאנ .רימ ןיא ט'הנעטעגניײרַא יז טָאה -- טנַאלַאט ןיימ ןעלקיװטנַא

 -טיל יד ןיא ,רעליּפשיוש סלַא ערעירַאק ַא ןכַאמ ךיז ןענעק ךיא לעװ ןפוא

 ןסײרסױרַא ךיז ףרַאד ךיא .ןרעוו טשינרָאג רימ ןופ טעװ ךעלטעטש עשיוו

 ,ןילרעב טשינ ביוא .עלוש רעשיטַאמַארד ַא ןיא ןרידוטש .דנַאלסיוא ןייק

 ךיוא ןיוש ןעמ ןעק ןליוּפ ןיא .עשרַאװ ןייק שטָאכ זיא ,דנַאלסור רעדָא זירַאּפ

 יוויױזַא :סולשַאב םוצ ןעמוקעג ןענייז רימ ,טסנוק עשיטַאמַארד ןרידוטש

 טעוװ ,ךעלטעטש יד רעביא ךיז ןּפעלשמורַא סָאד ןסערעד ןיוש זיא ןעשטמַאח

 -סיוא ןוא ןרעטלע עניימ טימ ןעז ךיז טעוװ יז .ענדָארג ןייק ןרָאפקירוצ יז

 -ַאב ךימ יז טעװ ,טשינ ביוא .,ןלױוּפ ןייק ןעמוקקירוצ ןעק ךיא יצ ,ןעניפעג

 רעזנוא ןעמַאזוצ ןרינַאלּפ רימ ןלעװ טרָאד ןוא דנַאלסיוא ןיא ץעגרע ןענעגעג

 ,טפנוקוצ

 "טיל יד רעבירַא עשטמַאח זיא ,יטרַאביק ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ ןעוו

 טנעקעג ןיוש ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ) דנַאלשטייד ,ןעינוקטע ןייק ץענערג עשיוו

 טַאהעג טשינ טלָאמעד ןבָאה ןליוּפ טימ עטיל ,ןליוּפ ןייק עזייר ַא ןרישזנַארַא

 -טסָאּפ ןייק טשינ וליפַא ,ןעגנואיצַאב עשיטַאמָאלּפיד םוש ןייק ךיז ןשיווצ

 ,(גנודניברַאפ

 ןייק ןעשטמַאח ןופ ןגָארקעג טשינ בָאה ךיא ןוא םישדח קעװַא ןענייז סע
 ,יקסנַאשזַאג עקבואר .ןלַאפעצ עּפורט יד ךיז זיא טייצ רעד ךרוד .העידי םוש

 םַארגָארּפ-טסנוקניײלק ַא טלעטשעגנייא ןבָאה ךיא ןוא דניק ןטימ יורפ ןייז

 ךעלטעטש עניילק יד רעביא ןטרעצנָאק ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ןקיטפנוקוצ ַא יװ טכָארטָאב ןיוש ךימ טָאה עקבואר .ןרענרעד וצ ךיז ידכ
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 יד ןיא ןעװעג ןיוש זיא יז .טרעגנעוושעג טָאה ַאינעג בייוו ןייז .רעגָאװש

 טשינ רעמ ןיוש טָאה יז ןעוו טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס .,ןטַאנָאמ עכיוה רָאג

 םעד ןיא ןצעזַאב טזומעג ךיז רימ ןבָאה .עניב רעד ףיוא ןקריווטימ טנעקעג

 .ןעמוקרעביא טעוװ יז זיב ןטרַאװ טרָאד ןוא ווָאלעבשזרעװ עלעטעטש

 ,גָאט-וציגָאט ןופ רעקירעיורט ןוא רעשיטירק ןרָאװעג זיא עגַאל רעזנוא

 רעד ףיוא ץעגרע עּפורט ַא ןיא ןטסָאּפ ַא ןגירק טנעקעג טכייל רעייז בָאה ךיא

 ןזָאלוצרעביא ץרַאה ַא ןבָאה טנעקעג ךיא בָאה יו רעבָא .ץניוװָארּפ רעשיווטיל

 טימ זַא טקנעדעג ךיוא בָאה ךיא ?דנַאטשוצ ַאזַא ןיא עילימַאפ-יקסנַאשזָאג יד

 רימ טימ ןדניברַאפ ֹוצ ךיז ןעשטמַאח רַאפ רעטכייל ןייז טעװ ןעמַאזוצ יז

 .טגעמוקָאד ןטכער ןייק טַאהעג טשינ ךיא בָאה ןעמעלַא םעד ץוח .ךעלטפירש

 יָאג יד טימ .ןילַא ץעגרע ןרָאפ ןריקיזיר וצ טַאהעג ארומ טושּפ בָאה'כ

 רעד ןופ רענייא יו ןעוועג ךיוא ןיוש ךיא ןיב דניק רעייז ןוא סיקסנַאשז

 ,טרָאּפסַאּפ ַא ןָא ךיז ןעיירד וצ רעגנירג ןעוועג רימ זיא'ס ןוא החּפשמ

 "עג םיוק טָאה סָאװ ,עלעגניא ַא ,דניק סָאד ןעמונעגּפָא טָאה םַאבייה ַא

 ,הדיל"ילבה עתמא ערעזנוא ןביוהעגנָא טציא טשרע ךיז ןבָאה ...טעּפישז

 ךעלציּפ ייווצ טימ ןּפעלש ךיז .טנעקעג טשינ רימ ןבָאה ץעגרע ןליּפש ןרָאפ

 ַא ,עלע'פוע ןַא טימ ךָאנ ןוא טעּפמיק ַא ךָאנ דלַאב יורפ ַא טימ ןוא רעדניק

 -עגייינ סָאד .יעבדכ טעשטומעג ךיז רימ ןבָאה ,ונ ?וצרעד ,לשפנ קנַארק

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ...וליפא תירב םוצ טבעלרעד טשינ טָאה דניק ןריוב

 טָאה םלוע-תיב ןשידיא ַא .הרובק וצ דניק סָאד ןעגנערב ןופ םעלבָארּפ ַא

 רענייק טָאה עלע'פוע םעד טימ ןייז קסעתמ ךיז רעבָא ,טגָאמרַאפ הליהק יד

 סָאד ןָאט וצ טמיטשעגוצ טָאה ןַאמ-תורבק רעלעיציפָא רעד .טלָאװעג טשינ

 ןבָארגסױא ןלָאז ןיילַא רימ :יאנת ןייא טימ רעבָא ,םניחב טכער ןייז דניק

 ןעמונעג ןבָאה ךיא ןוא עקבואר ?טַאהעג רימ ןבָאה הרירב ַא .ל'רבק סָאד

 ןבָארגעגסױא רימ ןבָאה םלוע-תיב ןופ לקניוו ַא ןיא ןוא טנעה יד ןיא ןעלדיר

 ןטָאשרַאפ ןבָאה רימ .עקירעביא סָאד ןָאטעג טָאה ןַאמ-תורבק רעד .ל'רבק ַא

 ,לארשיירבק וצ דניק סָאד טכַארבעג ןוא ל'רבק סָאד

 טזָאלעג ךיז ןוא ןגָאװ-ןוא-דרעפ ןעגנודעג ,טקַאּפעגנייא ךיז ןבָאה רימ

 רעצנַאג רעד טימ טליּפשעג רעירפ ןיוש רימ ןבָאה ןטרָאד ,דשזרָאג ןייק

 לכ"םדוק זַא ,טנכערעגסיוא טָאה עקבואר .טנעקעג ןיוש זנוא טָאה'מ .עּפורט

 םעד ןלָאצַאב ןוא טניירפ ןטוג ַַא םענייז ייב על'האוולה ןַא ןכַאמ רע טעוװ

 "גיירא זנוא טעװ סָאד ןוא טרעצנָאק ַא ןרישזנַארַא ךיוא טעװ רע .הלגע-לעב

 .שרעדנַא ץעגרע ןגָאלשרעד ךיז ןלעװ רימ זיב הסנרּפ ףיוא ןעגנערב

 ןופ העידי ַא ןגָארקעג ךעלדנע ךיא בָאה רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ
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 טַאהעג טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה ןליוּפ ןוא עטיל) דנַאלשטייד ךרוד ןעשטמַאח
 זַא ןסיוו טזָאלעג רימ טָאה יז ,(גנודניברַאפ עשיטַאמָאלּפיד ןייק ךיז ןשיווצ
 ןפָארטעג ךיז טָאה יז .ריא וצ טשינ ביירש ךיא סָאװרַאפ טשינ טיײטשרַאפ יז
 שילַאקיזיר רעייז רימ רַאפ זיא'ס זַא טגָאז עטַאט ןיימ .ןרעטלע עניימ טימ
 גנוניימ רעד טימ ןענייז יז ךיוא ןוא ןרעטלע עניימ ,ןליוּפ ןייק ןעמוקוצקירוצ
 ןיימ וצ ןרָאפ לָאז ךיא רעדָא ,דנַאלסיױא ןייק ןגירקסױרַא ךיז לָאז ךיא זַא

 ,עקירעמַא ןייק רעטסעווש

 ןרָאפ ,דנַאלסיױא ןייק ןגירקסורַא ךיז -- ןגָאז וצ טכייל ןעוועג זיא'ס
 ךיא לָאז ואוו -- תואצוה ףיוא ןיוש בָאה ךיא ןעוו ןליפַא .עקירעמַא ןייק

 וצ רערעווש ןרָאװעג וליפַא ןיוש זיא רימ ? ןרָאפוצסױרַא ףיוא ןריּפַאּפ ןעמענ
 "ייווטייצ ןביילברַאפ וצ לריּפַאּפ -עיצַאקיפיטנעדיא לקיטש ןיימ ןרעגנעלרַאפ
 , ..אפוג עטיל ןיא קיל

 -עג ָאי עשטמַאח טָאה דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעקבואר רעדורב ריא
 ןגעו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס .ענדָארג ןייק םייהַא קירוצ ןעמוק וצ ןטָאר
 סאמנ ייז ןיא ךיז ןּפעלשמורַא סָאד יװױזַא ,ןבילברַאפ ייז זיא'ס סָאװ השורי
 טרעקעגקירוצ ךיז ןוא סעכעבעב ערעייז טקַאּפעגנייא דלַאב ייז ןבָאה ,ןרָאװעג
 ןלייצרעד ןלָאז ייז זַא ןטעבעג ייז בָאה ךיא .דנַאלשטייד ךרוד ענדָארג ןייק
 בָאה ךיא זַא ןייטשרַאפ וצ ןבעג ריא ןלָאז יז ,עיצַאוטיס ןיימ ןגעוו ןעשטמַאח
 ,ווירב עניימ ןעמוקַאב טשינ יז טָאה ,סיוא טעז סע יװ .ריא וצ ןבירשעג ָאי
 טשינ בָאה ךיא :רקיע רעד ןוא .עריא ןגָארקעג טשינ בָאה ךיא יו טקנופ
 ,עטיל ןופ ןרָאפוצסױרַא טכיזסיוא םוש ןייק לייוורעד

 ,ןרָאפקעװַא רעייז טימ הבוט עסיורג ַא ןָאטעג רימ ןבָאה סיקסנַאשזָאג יד
 ַאנעלעה ןוא ףלָאדַא ןופ עּפורט רעד ןיא ןסָאלשעגנָא דלַאב ךיז בָאה ךיא

 ,רוחב רעקיאעפ ַא ןיב ךיא זַא .זלעט ןיא טליּפשעג ןבָאה ייז ,ןַאמטײרטש
 ןיוש בָאה ךיא ואוו ךעלטעטש יד ןיא םלוע םעד ןופ טרעהעג ןיוש ייז ןבָאה
 לארשי --- סרעליּפשיוש עגנוי יד ץוח .טּפַאכעגוצ ךימ ייז ןבָאה ,ןטָארטעגפיוא
 עגנוי ןייק ןענייז -- ענליוו ןופ עקימַאטשּפָא עדייב ,יקסלוטשקוד ןוא יַאמַאק

 ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער רעד .ןעוועג טשינ עּפורט רעד ןיא םירוחב
 ןיימ .ןלָאר-גנַאזעג עטעפ עלַא ןעמוקעגנָא רימ זיא ,ןטערעּפָא עשירָאטסיה יד
 ןַא ןיוש ךיז בָאה ךיא רעבָא ,ןטייב ןיא ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה עמיטש
 ,עמיטש ַא רַאפ טנוזעג טשינ אקווד זיא סָאד .לדיל ַא ןעגניז ןטימ ןבעגעג הצע
 ןעגנערטשנָא טשינ ןעמ רָאט ,ךיז טייב עמיטש ַא ןעוו זַא :זיא ללכ רעד לייוו
 ךיא .ןדער ןטימ טשינ וליפַא ןוא ןעגניז ןטימ טשינ -- רעדנעב-םיטש יד
 ,..ןעגנוזעג יא ,ןגירשעג יא בָאה'כ : טרעקרַאפ טקנוּפ ןָאטעג בָאה
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 ךיא ןיב ,טסינַאיּפ ַא ,ַאשימ ןוז רעייז טימ ןוא סנַאמטײרטש יד טימ

 ןופ בושי ןשידיא ןדעי ןיא טליּפשעג ןוא טייצ רָאי ַא רעביא ןרָאפעגמורַא

 ןַא ןופ "טפיוקעגסיוא; ךימ טָאה ףרָאדנעװ ןבואר רעליּפשיוש רעד זיב ,עטיל

 רעד ןיא ןעמונעגניירַא ןוא ענוװָאק ןייק ךימ טכַארבעג ,רימָאקליװ ןיא הינסכא

 -ַאנ? ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ ."עטיל ןיא עּפורט רעטקינייארַאפ רעטשרע.

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגּפָא ןיב ךיא זיב *רעטַאעט-םָאד-ינדָאר

 בָאה עקירעמַא ןיא טשרע .טרעהעג טשינ רעמ ךיא בָאה ןעשטמַאח ןופ

 טניפעג יז ןוא רערעל ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה יז זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא

 זנוא טָאה לרוג רעד טניז ייברַאפ רָאי ןעצ דלַאב ןיוש .ענדָארג ןיא ךיז

 .ץענערג רעשיווטיל רעד ייב טדיישעצ ןדייב

 א

 ףױא עקַאט ,קילעפוצ רעבָא ,לָאמַאכָאנ ןפָארטעג ןעשטמַאח בָאה ךיא

 .שינעגעגַאב רעטשרע רעזנוא ךָאנ ןגרָאמ

 ןופ טסעג ןדַאלוצנייא :ללכ רענעמונעגנָא ןַא ןעוועג זיא עּפָאריײא ןיא

 סעיצוטיטסניא יד ןקוקנָא ןעמוק וצ -- עקירעמַא ןופ טרפב -- דנַאלסיוא

 -ףליה ןוא ןטלַאטשנַא עקיטעטליואוו יד ןופ סרעטלַאװרַאפ יד ,טָאטש ןיא

 ערעייז טימ ןזיװַאב וצ ךיז ןעוועג ןסיוא ױזַא טשינ ןענייז סעיצַאזינַאגרָא

 ןגעלפ טסעג עשידנעלסיוא יד סָאװ תונתמ-טלעג יד טימ יוװ ,ןעגנואוטפיוא

 ... ןזָאלרעביא

 "זָאט, ןשילױּפ ןופ גנולײטּפָא ןַא ןעוועג זיא ענדָארג ןיא "עזָא, יד

 "כרוד טָאה "זָאט, רעד .(*עיװָארָאדז ינַארכָא ָאװטסישזַאװָאט, : תובית-ישאר)

 "יא יד ןופ רעדניק עטמערָארַאפ יד רַאפ עיסימ עקיטכיוו ַא רעייז טריפעג

 "נַארק ןוא רעגנוה טימ טלגנַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןליוּפ ןופ םיבושי עשיד

 -רעדניק עמערָא לָאצ עסיורג ַא טגרָאזרַאפ טָאה ענדָארג ןיא *עזָאק יד .טייק

 ,גנולדנַאהַאב רעשיניצידעמ ןוא זייּפש ערטסקע טימ ךעל

 ןוא ענסָאסָאל ןיא ןענופעג ךיז טָאה עינָאלָאק-רעדניק עקידרעמוז יד

 ןופ טפול רעיירפ רעד ףיוא ןוא רעמייב יד ןשיווצ .יקשיפ ןיא רעטעּפש

 רעוט יד .דיירפ-רעדניק ןופ ןכָאװ ןסָאנעג ךעלרעדניק יד ןבָאה רוטַאנ רעד

 לרעב ,יקסנַאילוָאכוס ,רעגראב .ש .רד ,קינּפיל םהרבא .רד :ןעוועג ןענייז

 ,םיבשות עקיצרַאהטוג ךָאנ ןוא שטיװָאמַארבַא

 רעייז ןכוזַאב וצ ןדַאלנייא ךימ ןעמוקעג זיא *עזָא; ןופ רעייטשרָאפ ַא

 רעייטשרָאפ םעד טימ ןעגנַאגעגטימ ןיב ךיא .ענסָאסָאל ןיא עינָאלָאק-רעדניק

 -פישרעבירַא ךיז ּפָארַא-גרַאב רעטנורַא רימ ןענייז ןטרָאד ןופ ,עשזאלאק זיב
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 -ָאמש ַא זיא ּפָארַא-גרַאב געוו רעד ,ןַאמעינ ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעל

 -- ?ןגעקטנַא רימ טמוק רעוװ .זיולב ןָאזרעּפ ןייא רַאפ גנַאגכרוד ַא טימ ,רעל

 רימ ,ןייטש ןביילב רימ .רעטנורַא ךיא ןוא ףױרַא-גרַאב טייג יז : עשטמַאח

 רימ ןוא שינעגעגַאב רעקידמיצולּפ רעד ןופ טייהנגעלרַאפ ןיא ןָא-ךיז ןקוק

 ַא גרַאב ןטימ ןָא-טמוק דלַאב ,ןעמענַאב וצ ךיז ױזַא יו טשינ עדייב ןסייוו

 ןייז זומ סָאד זַא רעשמ ךיז ןיב ךיא .ןַאמ ַא ריא ךָאנ ןוא עלעדיימ ןיילק

 -ַאב ךיא .רךימ רַאפ רָאפ ייז טלעטש יז .לרעטכעט ריא טימ ןַאמ סעשטמַאח

 גרַאב ןופ רעטנורַא ןעייג ךיא ןוא רעטײלגַאב ןיימ .ןַאמ ריא טימ ךיז סירג

 ,טָאטש םוצ ףױרַא-גרַאב ןרעטעלק עלהחּפשמ ריא טימ עשטמַאח ןוא גערב םוצ

 ,הלכ ענעזעוועג ןיימ ,ןעשטמַאח טימ שינעגעגַאב עטצעל ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 ןענייז עדנַארעװ רעסיורג רעד ייב .טלפישעגרעבירַא ךיז ןבָאה רימ

 יד .סרעיצרעד ערעייז טימ ךעלרעדניק יד טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןיוש

 -עמַא; ןַא ןעוועג טלָאװ ךיא יו רָאנ עקַאט ןעמונעגפיוא ךימ ןבָאה ךעלרעדניק

 ןיב ךיא זַא קידנסיװ ,ךעלקערש טליפעג ךיז בָאה ךיא ."רענָאילימ רענַאקיר

 רַאפ הנתמ ענייש ַא ןזָאל ןוא גנוטרַאװרעד רעייז ןעמוקוצכָאנ תלוכיב טשינ

 רעד ןעוו זַא ןָאטעג רדנ ַא בָאה ךיא .עיצוטיטסניא רעכעלרעדנואוו רעד

 ,ןבעל ןיא ןכיירגרעד סעּפע ָאי לע ךיא ןוא ןפלעה רימ טעוװ םלוע-לש-ונובר

 .ענדָארג ןיא *עזָא; םוצ הנתמ ןיימ ןקישוצ ךיא לעװ

 רָאּפ ַא ךעלרעדניק יד טימ ןעגניז טימ ןעמוקעגּפָא ךיא ןיב לייוורעד

 ַא טייג ױזַא טָא, ,"ייט רסיק ַא טקנירט ױזַא יווק : ךעלעדיל-סקלָאפ עשידיא

 -עג רעייז ןוא ךעלעמיטש עשירעדניק יד ."הלגע-לעב ַא ןיב ךיא, ,"רעדיינש

 טייצ רעצנַאג רעד ךרוד .ןרעיוא יד ןיא טציא ךָאנ רימ ןעגנילק רעטכעל

 -עג יד ןופ רימ זיא ,עינָאלָאק-רעדניק רעד ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ

 :ןעשטמַאח טימ שינעגעגַאב עקידמיצולּפ ןיימ סױרַא טשינ ןעקנַאד

 ַא ."לרעטכעט ריא טימ ןוא ןַאמ סהלכ ןייד טימ ,םייח ,ךיז ןעקַאב; ---

 ,לרוג םעד ןופ לציּפש רעװַאקישט

 ןופ לרוג ןשיגַארט םעד טלייטעג ןבָאה לרעטכעט ןוא ןַאמ ריא ,עשטמַאח

 ,םמד םוקני 'ה ,םישודק רענדָארג ערעדנַא יד

 טא לא
 | יא

 ןרָאװעג זיא רע .ןײטשדלָאג יאול ןופ עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא

 ןרישזַאגנַא ךימ ליוו רע .ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-לײדנָאל ןופ רעטלַאוװרַאפ רעד

 רַאפ רעליּפשױש-טּפױה רעד .עּפורט רעד ןופ רעבָאהביל ןטשרע םעד רַאפ

 -ָארטסַאג ןלעװ ךָאנרעד .ןָאזנַאטַאנ סוילושזד ןייז טעװ ןכָאװ ןעצ עטשרע יד
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 ,ןכָאװ קיסיירד-ןוא-סקעז ןטלַאהנָא טעװ ןָאזעס רעד .,סרַאטס ערעדנַא ןריל

 -רַאפ ךיז לָאז רע זַא ,רעפטנע ךיא .יַאמ עדנע זיב רעבמעטּפעס קידנבױהנָא

 .יעינעמור ןופ ןביירש םיא לעװ ךיא ןוא קרָאי-וינ ןיא יורפ ןיימ טימ ןקידנעטש

 "תמקה יד ןריפכרוד רימ ןלעװ תבש ךָאנ דלַאב ,קיטרַאפ זיא הבצמ יד

 "תבש עריא ףיוא ןעמַאמ רעד ךיא טײלגַאב גָאטײב תבש .,עינָאמערעצ-הבצמ

 ַא ןייז וצ רעסעב זיא'ס :טכערעג זיא עמַאמ יד .רעדניק יד וצ ןטיזיוו עקיד

 ףיוא יז ןעמ טמענ םוטעמוא ,ייז טימ ןעניואוו וצ רעדייא רעדניק ייב טסַאג

 סעּפע ךיוא טָאה גנוטיײלגַאב ןיימ זַא ,ךיז טײטשרַאפ .טסַאג ןקידובכב ַא יו

 | .עמַאנפױא רעד וצ ןגָארטעגוצ

 ףרַאד טנוװָא ןיא זַא ךיז ךיא ןָאמרעד ןטיזיוו ערעזנוא ןופ קידנעמוקקירוצ

 ןייג רימ ךיז טליוו'ס .יקסװעשַאמָאט סירָאב רעטַאעט-טָאטש ןיא ןטערטפיוא

 ןײילַא ןעמַאמ רעד ןזָאלרעביא טשינ רעבָא ליוו ךיא .גנולעטשרָאפ יד ןעז

 -רַאפ טלָאװעג ךיא טלָאװ ,ןרָאפקעװַא ןפרַאד ןיוש ךיא לעװ דלַאב-דלַאב

 ,ריא טימ ןעגנערב

 טנייה רימ טימ ןעגנַאגעגטימ וטסלָאװ רשפא --- ךיא גָאז -- עמַאמ --

 -טסניק רענַאקירעמַא רעסיורג ַא רעייז טנייה טליּפש סע ? רעטַאעט ןיא טנוװָא

 -עג ךיוא םיא טימ ןיוש בָאה'כ ,םיא ןעק ךיא .,יקסװעשַאמָאט סירָאב ,רעל

 ,ןסירגַאב ןוא ןעז םיא ליוו'כ ,טליּפש

 טלקנעווק -- ? עקמייח ,סיפ יד רעטנוא ןעיירד ריד ךיז ךיא לעװ סָאװ ---

 ,האנה בָאה ןוא טייהרעטנוזעג ייג ,ןייג טסליוו --- .עמַאמ יד ךיז

 וטסעוװ ,םוק -- ךיז ןעײרדסױרַא טשינ יז ךיא זָאל -- !עמַאמ ,םוק --

 ךיוא ךיא לעװ ,ןייג טשינ טסעװ וד ביוא לייוו ,לסיבַא ןעיירטשעצ ךיז ךיוא

 ןוא לסיבַא וצ ךיז טצוּפ יז ,רעטנוא ךיז טיג עמַאמ יד .זיוה ןיא ןביילב

 ,ןייגוצטימ טיירג זיא

 ןבָאה ןרָאיטקַא .סנקעטש ןגָארט וצ עדָאמ ַא ןעוועג זיא ןרָאי ענעי ןיא

 ןעוועג ןענייז סנקעטש עקסרָאיטקַא .ןָאטעג"ריר ַא טשינ ןקעטש  ַא ןָא ךיז

 ענעדלָאג ןוא ענרעבליז טימ ןדָאלַאב ןעוועג ןענייז ייז ,ןרעדנואווַאב םוצ רָאנ

 וצ ןגירק ןרָאיטקַא ןגעלפ הנתמ ַאזַא .טניירפ ןוא רערערַאפ ןופ ןעמַארגָאנָאמ

 רכז ַא ןָא ,תמא .עלעקעטש ַא ןגָארטעג ךיוא בָאה ךיא .ןטיפענעב ערעייז

 ענדָארג ןיא עלעקעטש ןיימ ןגָארט וצ .ןקעטש ַא יבַא רעבָא ,םַארגָאנָאמ ַא ןופ

 ,טכַאנרַאפ עקַאט ןיוש זיא'ס ...טגַאװעג טשינ ךיא בָאה סָאד -- תבש םוא

 "עטש סָאד ןעמענ :העד רעד טימ ךיז ךיא גָאלש .תבש ץלַא ךָאנ זיא'ס רעבָא

 רָאיטקַא ןַא יו רעטַאעט ןיא ןזייווַאב רעייז רימ ךיז טליווס .טשינ יצ ,עלעק

 :לרעטכעלעג ַא טימ טגָאז ןוא קסע ןַא טיײטשרַאפ עמַאמ יד ,ןקעטש ַא טימ
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 -טרעדנוה רעביא !םענ !םענ ? עקמייח ,עלעקעטש סָאד ןעמענ טסליוו ---

 רַאפ ןסיימש טשינ ךימ ןעמ טעװ ,טלעװ רענעי ףיוא ,רָאי קיצנַאװצ:-ןוא

 ,תוריבע ענייד

 .ןעמונעג טשינ עלעקעטש סָאד בָאה ךיא

 לייצרעד געוו ןפיוא .רָעטַאעט-טָאטש םוצ ןעמַאמ רעד טימ ריצַאּפש ךיא

 טגנערב ןעמ יו ,עלעקנַאי לקינייא ריא ןגעוו ,ינעשזד יורפ ןיימ ןגעוו ריא ךיא

 יד רָאנ טרעהרעד רע יװױזַא ןוא ,ןיירַא רעטַאעט ןיא גָאטיײב תבש ןדעי םיא

 -עטנעה יד טימ טריגיריד ןוא רעטסעקרָא ןזיב רעטנורַא ךיז רע טייג ,קיזומ

 טימ ןעקשַאירַאמ ןגעוו ריא לייצרעד ךיא .םיא ןופ ןָא טלעווק םלוע רעד .ךעל

 "עג זיא לָארעק) דלָארעה ,ישזדרָאשזד ,ַארעס :רעדניק ערעייז ןוא ןַאמ ריא

 רעטסעװש ריא ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ עמַאמ יד .(רעטעּפש ןרָאװעג ןריוב

 לייצרעד ךיא .רעדניק ערעייז ןוא לארשי ןַאמ ריא טימ יקסוװָאקנַאמ הרש

 רעייז ןגעוו ,עקירעמַא ןיא ןענייז סָאװ טײלסדנַאל רענדָארג ערעזנוא ןגעוו ריא

 שטנערב ןוא 74 שטנערב ,"ףילער רענדָארג דעטיינויא םעד ןגעוו ,טייקיטעט

 -ייגערגנָאק, ,*אנדָארג וװָא דוחרעטסיס, יד ,גניר'רעטעברַא םעד ןופ 7

 ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה טײלסדנַאל רענדָארג ,"ל"ז עק'מוחנ 'ר ישנא ןָאש

 ,לָאערטנָאמ ןוא טיורטעד ,רָאמיטלאב ,ןָאטסָאב ,ָאגַאקיש ,סעלעשזדנַא סָאל

 -טנגוי טימ ןצנַאלג ןגיוא עריא .טרָאװ ןדעי שממ טגנילש עמַאמ יד ,עדַאנַאק

 : ריגיינ ןכעל

 .יז טקיטעטשַאב -- עקירעמַא הנידמ ענשזַאו ַא --

 סנייא ריד ךָאנ ךיא קיש ,עמַאמ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןלעװו טסעוװ ---

 ,ייווצ ןוא

 . .. ךימ טשוק ןוא םעניימ וצ םינּפ ריא יז טקירד רעטרעוו ןָא

 רעד ךיא זָאל ,גונעג טייצ ךָאנ זיא גנולעטשרָאפ רעד ןופ ביוהנָא ןזיב

 סרעליפשיוש יד ןעז ייג ךיא ןוא רעטַאעט ןבעל לדנטרעג ןיא ןציז ןעמַאמ

 טנַאקַאב טוג רעייז רימ ויא עניב רעד וצ געו רעד .עניב רעד רעטניה

 וליפא .ןעוועג יו ןבילברַאפ זיא ץלַא ןעוו טרפב ,ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ ךָאנ

 -ַאבעלַאב רע ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןבילבעג ךיוא זיא שזורטס רעד רימיזאק

 ...ץלַא ךָאנ טעוועט

 עקידמינּפ-תרדה יד סױרַא טנייש עבָארעדרַאג ַא ןופ ריט רענעּפָא ןַא ךרוד

 ןוא רע טציז ,טַאלַאכ ַא ןיא ןָאטעגנָא ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ןופ טלַאטשעג

 טימ .טרימירג ןיוש זיא רע .ןיירַא לגיּפש ןיא ןגיוא ערַאטש טימ טקוק

 -ןיז יד טייטש ,ענָאמיק רעטלמילבעג ַא ןיא ןָאטעגנָא ,עבָארעדרַאג ןיא םיא
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 ,יאדווא סיקסוװעשַאמָאט ,ןזיוה עשירענעמ רָאּפ ַא טסערּפ יז .ענער טור ןירעג

 :שילגנע ףיוא סיוא ףור ןוא לעווש רעד ףיוא ביילב ךיא

 !ענער סימ ָאלעה !יקסװעשַאמָאט רעטסימ ָאלעה --

 ,טרעדנואוורַאפ ןָא ךימ טקוק ןוא סיוא-יירד ןפרַאש ַא ךיז טיג ענער טור

 ,לגיּפש ןכרוד ןגיוא עלופקורדסיוא ענייז רימ ףיוא ןָא-טלעטש יקסוװעשַאמָאט

 ,ןגייווש עדייב

 רעליּפשיוש ַא ,רָאפ ךיז ךיא לעטש -- ווָאקָאלבַאי םייח ןיב ךיא ---

 .עקירעמַא ןופ

 ןעוועג זיא ןעמוקניירַא ןיימ .,ּפָאק ןייז רימ וצ סיוא טיירד יקסװעשַאמָאט

 רָאיטקַא ןַא ,טניוטשרעד ןבילבעג עדייב ןענייז ייז זַא ,טעטרַאװרעדמוא ױזַא

 ,גנוטעברַאפ ַא ןָא עבָארעדרַאג ןיא ןיײרַא ךיא םוק וצרעד ? עקירעמַא ןופ

 ,ָאטנָארָאט ןיא ,יקסװעשַאמָאט רעטסימ ,ךייא טימ טליּפשעג .בָאה ךיא --

 ,םיא ךיא ןָאמרעד -- רעטַאעט-טרַאדנעטס םעד ןיא ,קירוצ רָאי ףניפ טימ

 ,ָאקָאלבַאי םייח ,ווָאקָאלבַאי ןיב ךיא

 "רעד וצ יקסװעשַאמָאט ןָא-ךיז טגנערטש --- ווָאקָאלבַאי ,וװָאקָאלבַאי --

 סָאװ ןיימ'כ ?ריא טוט סָאװ ,קנעדעג ךיא ,וָאקָאלבַאי ,סעי ,סעי -- ןענָאמ

 ? ץנדָארג ןיא ,ָאד ריא טוט

 ענער טור סָאװ הביס יד .ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ןגעוו ייז רעלקרעד ךיא

 -עּפש טשרע ןרָאװעג רָאלק רימ זיא ,עמַאנפיױא עטלַאק ַאזַא ןבעגעג רימ טָאה

 ןייק ףיא ,קידלגיופ ױזַא ןעגנַאגעג טשינ ייז זיא ענרוט רעד ףיוא .רעט

 "עג ריא זיא ,טכירעג טשינ ךיז ייז ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד וצ םלוע ןסיורג

 זַא תודע סלַא ,עקירעמַא ןופ רָאיטקַא ןַא ,ךימ ןבָאה וצ םענעגנָא טשינ ןעוו

 -לַאיָאר; ןיא םעד ןגעוו ןסיוורעד דלַאב ךיז לָאז'מ ...טוג טשינ ייז טייג'ס

 ...?"עפַאק

 ,קידָאג יליוו ןוא טיליל ַאלֶא ןײרַא ןעמוק עבָארעדרַאג רעטייווצ ַא ןופ

 ייז ,גנולעטשרָאפ רעד וצ טיירג ,ןָאטעגנָא ןוא טרימירג ךיוא ןיוש ןענייז ייז

 :רימ וצ ךעלטניירפ רעייז ןענייז

 "פג טָאה ריא ,זירַאּפ ןופ ,וָאקָאלבַאי ,ךייא ןופ טרעהעג ןבָאה רימ ---

 ?ָאיַא ,ןָאזשיפ ַאשימ טימ ,ןצעיענַאּפמָאק ייב טליּפש

 ענדָארג ןופ זַא :;זירַאּפ ןיא ןלָארטסַאג ערעזנוא ןגעוו ייז לייצרעד ךיא

 ןרילָארטסַאג ןטרָאד לעװ ךיא זַא :עינעמור ןייק ךָאװ עקידנעמוק ךיא רָאפ

 טגייטש תובישח ןיימ ,ןָאזשיפ ַאשימ טימ ןעמַאזוצ עּפורט-רעלגיז רעד טימ

 : ןגיוא ערעייז ןיא

 -ַאמָאט רעה רעד .,עקירעמַא ןייק ןרָאפ טלָאװעג רעייז ןטלָאװ רימ --
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 -וצרעבירַא זנוא טגָאזעגוצ טָאה רע ,ייז ןגָאז -- ןפלעה זנוא טעוװ יקסוועש

 ...ןעגנערב

 סױרַא טייג ןוא ךיז טקידלושטנַא יז ,ןסערּפ סָאד טקידנערַאפ ענער טור

 ,גנולעטשרָאפ רעד רַאפ ןָאטרעביא ךיז

 --- יקסװעשַאמָאט ךיז טמערַאװעצ -- עקירעמַא ןייק ןעגנערברעבירַא --

 דימת בָאה ךיא ."עפורט רענליוו, יד ,טכַארבעג סעּפורט עצנַאג בָאה ךיא

 -ייד ןייז ףיוא רע טרעלקרעד -- סרעליּפשיוש עגנוי טייהנגעלעג ַא ןבעגעג

 --- (רעגניפ ןפייטש ַא טימ רימ ףיוא רע טגייצ) ווָאקָאלבַאי .ךַארּפשסױא רעשט

 ,גנוי ךָאנ זיא רע ? ָאיַא ,...ָאטנָארָאט .. .קנעדעג ךיא ,רעליּפשיױש רעליואוו ַא

 ףרַאד'מ .רעליּפשיױש רעטבַאגַאב ַא זיא רע רעבָא ,גנורַאפרעד רעמ ףרַאד רע

 ,..טציא ...טּפַאכעגסױא ןיילַא םיא ךיא טלָאװ קירוצ ןרָאי טימ .עכלעזַא

 ! ּפָארַא-גרַאב ...געוו ןשלַאפ ַא ףיוא טייג עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד

 טעמרָאק'מ .טשינרָאג ןטסרעממַא ,טשינרָאג רעדָא רָאג רעדָא -- זיא טציא

 "עג ןייז טשינ ףרַאד גנוריפפיוא עשילַאקיזומ ַא ,יורטש טימ םוקילבוּפ סָאד

 םענעדישרַאפ טליּפשעג ךיא בָאה רעטַאעט ןיימ ןיא .יורטש ףיוא טיוב

 -- ןגרָאמ ןוא ,"עקניּפ עקניח, רעדָא "דיא עלעטניּפ, טנייה : רַאוטרעּפער

 -ןקָאלג; סָאגוה רָאטקיװ רָאג רעדָא "?םיתמה-תיחת; סָאקסעמ ,*טסוַאפ, סעטעג
 עסעיּפ ַא רעדָא *עלעפעש עטעשזדנָאלברַאפ, םעדכָאנ :"םַאדרטָאנ ןופ רעיצ
 טשינ זיא םעלבָארּפ רעד .ווָאמיד ּפיסָא ,ןירבָאק ןָאעל ,ןידרָאג בקעי ןופ
 רימ !טליּפש ןעמ ױזַאיװ ןוא ,רעוװ --- זיא רקיע רעד ,טליּפש ןעמ סָאװ סָאד
 ,ןעמענ עטסואווַאב טימ סרעביירש ןופ ןסעיּפ ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא

 ןסָארדרַאפ טשינ ןיוש טָאה ךימ .טנעקעג טשינ ייז ןבָאה ןסעיּפ ןביירש רעבָא
 -עג !ץלַא טשינ זיא טלעג .ייז טימ ןריולרַאפ בָאה ךיא סָאװ טלעג סָאד
 זיא סָאד ...*טשוַאטנע; ןעוועג זיא םוקילבוּפ סָאד סָאװ ךימ טָאה טקנערק
 טמוק ךָאנרעד !גנולייװרַאפ -- לכ-םדוק זיא רעטַאעט .עטסקיטכיװ סָאד
 זיא רעטַאעט ןשידיא רענַאקירעמַא ןופ .ערעל ןוא לכשה-רסומ רעד טשרע
 -יא ןוא עטסערג סָאד ...יורטש -- ןבילבעג טשינרָאג טעמכ ןיוש טציא
 ָאד .עּפָאריײא ןיא טציא זיא רעטַאעט שידיא רַאפ םוקילבוּפ עטסנבעגעגרעב
 טושּפ טָאה םלוע רעד זַא סיורג ױזַא סיזירק רעלעירעטַאמ רעד רעבָא זיא
 ואוו --- יקסװעשַאמָאט סירָאב טמוק'ס .ןטעליב ןפיוק וצ סָאװ טימ טשינ
 טּפַאכעצ ןעמ טָאה ןלָארטסַאג עקידרעירפ עניימ ףיוא ? םוקילבוּפ סָאד זיא
 ...טנייה ...סױארָאפ ןיא ןכָאװ ןוא געט ,סיוארָאפ ןיא ןטעליב יד

 ךיא .םיא ךיא רעכיזרַאפ --- יקסװעשַאמָאט רעטסימ ,ןעמוק ןלעוו ייז ---
 טביירש ןוא טוג ױזַא טייז לייוורעד .ןעמוק ןלעו יז ,ןדיא רענדָארג יד ןעק
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 טעו ,ןעמַאמ ןיימ טימ רימ רַאפ *סעּפ, ַא ןיימ'כ --- עקרַאמַארטנָאק ַא רעטנוא

 ...?*סרעמָאטסָאקק עקיטסיזמוא ייווצ טימ טרעכיזרַאפ ןייז שטָאכ ריא

 ןעמַאמ רעד ןפור ףיול ךיא ,עבָארעדרַאג ןיא ךיז טגנילקעצ לקעלג ַא

 .ביוהנָא םעד ןקיטעּפשרַאפ טשינ ןלָאז רימ

 ,ץנַאלג רעקילָאמַא רעד רעמ ָאטשינ זיא'ס .ןזָאלעגּפָא זיא רעטַאעט סָאד

 .ןינב רעקיטכערּפ ַא ץלַא ךָאנ זיא'ס רעבָא

 רָאג ףיוא ןענַאטשעג גנולעטשרָאפ יד זיא טסנוקניילק ןופ ןעמַאר יד ןיא

 עקיטפַאז ַא טגָאמרַאפ יז ,עניב רעד ןופ ןייש זיא ענער טור .ָאווינ םענייפ ַא

 סָאד .ןעגניז ריא טימ םלוע םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז טָאה יז ,עמיטש

 טימ לַאפייב סיורג טַאהעג ןבָאה ,קידָאג יליוו ןוא טיליל ַאלַא ,לרָאּפןטעוד

 ףיוא טריטערּפרעטניא ןבָאה ייז עכלעוו ,ןטעוד-סקלָאפ עטריזינעצסניא יד

 ַאלֶא .ןעמויטסָאק עשידיסח עלעיצעּפס ןיא ןָאטעגנָא ,ןפוא ןטפַאהרעטסיײמ ַא

 "סיוא עטריטנַאלַאט ַא יוװ ןרעמוניָאלָאס עריא ןיא טנײשעגסױרַא טָאה טיליל

 ,רָאלקלָאפ ןשידיא ןופ ןירעשטייט

 -ָאט סירָאב ןַארעטעװ רעד טכַאמעג רעבָא טָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד

 ךיא, רעטקַאנייא ןַא ענער טור טימ ןעמַאזוצ טליּפשעג טָאה רע .יקסוועשַאמ

 ענייז ןופ ןּפיט ענעדיישרַאפ ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה יקסװעשַאמָאט .יוד ןוא

 רעד ןוא סעיציזָאּפמָאק ענייז ןעגנוזעג ךיוא טָאה רע .ןסעיּפ ערעלוּפָאּפ

 האנה קידלַאװעג טָאה רימ .דובכ ןטנידרַאפ ןייז טלייטעגוצ םיא טָאה םלוע

 טשינ ,טקיטכערַאב ןעוועג זיא ןדיא רענדָארג יד ןיא ןביולג ןיימ סָאװ ןָאטעג

 זיא ,בושי ןיא טשרעהעג טָאה סע סָאװ סיזירק ןסיורג םעד ףיוא קידנקוק

 טשינ טָאה םלועירעטַאעט רענדָארג .טקַאּפעגרעביא ןעוועג רעטַאעט סָאד

 םענופ ןרענָאיּפ יד ןופ םענייא ,רעלטסניק ןשידיא ןסיורג םעד טמעשרַאפ

 .ה"ע יקסוװעשַאמָאט סירָאב ,רעטַאעט ןשידיא

 -עמעס; גנוריפפיוא ןיימ ןופ גנולעטשרָאפ ַא ייב ,רעטעּפש רָאי טכַא טימ

 "עג ןיוש טָאה סָאװ ,רעטַאעט-לַאנָאשענ רעקרָאי-וינ םעד ןיא "הוצמ-רב סעל

 ךיא בָאה ,"רעטַאעטילַאנָאשענ סוָאקָאלבַאי ןַאמרעה; ןעמָאנ םעד ןגָארט

 סירָאב ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,עניב רעד ןופ ןסירגַאב וצ דובכ םעד טָאהעג

 -ַאװָא רעשימרוטש ַא טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה םלוע רעד .,ןיקסװעשַאמָאט

 טָאה ןוא םוקילבוּפ סָאד טקנַאדעג רע טָאה ,עשזָאל רעד ןיא קידנעייטש .עיצ

 : רעטרעוו יד טימ *שטיּפס, ןייז טקידנערַאפ

 ףיוא קידנזיײװנָא ,שיטַאמַארד ןפורעגסיוא רע טָאה --- וװָאקָאלבַאי רעה --

 טימ ,םענרַאפ רעייא טימ ,עיציבמַא רעשירעביפ רעייא טימ ,ריא -- רימ
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 -רעד ,םוקילבוּפ ןטצעשעגכָאה םעד רַאפ ןוא עניב רעד רַאפ ץרא-ךרד רעייא

 ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ עכָאּפע רענעדלָאג רעד ןיא רימ ריא טנָאמ

 ,וװָאקָאלבַאי רעה ,ךייא ןיא .ןעוועג גנוי ןיב ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ,ךיא ןעוו

 ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ןגנוי םעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ךיא עז

 -מָאק רעטסערג רעד יו ןורכז ןיא ןבילברַאפ רימ ןענייז רעטרעוו ענייז

 ףיוא ןבעל ןיימ ןופ רָאי 50 יד ןיא ןגָארקעג ןעוו בָאה ךיא סָאװ טנעמילּפ

 .עניב רעשידיא רעד

 הבצמ תמקה יד

 רעד וצ עלַא רימ ןעייג ענדָארג ןיא ןייז ןיימ ןופ גָאט ןטעביז םעד ףיוא

 טשינ תובא-רבק ףיוא ךָאנ ןיב ךיא .רבק סנטַאט ןפיוא גנוקעדפיוא-הבצמ

 יב לביטש-הרהט םעד טימ רעיומ רעטיירב ,רעכיוה רעד זיא טָא .ןעוועג

 דלַאװ רעטכידעג ,רעגנַאל ַא סױרַא דלַאב טמיווש גנַאגנײרַא םייב .טייז רעד

 ןעניפעג ,ןימלע-תיב ןופ ןטייז עדייב ףיוא ןעייר עטשרע יד ןיא .תובצמ ןופ

 ,ל"ז םיקידצ יד ןופ םירבק יד ףיוא ס'להוא ןוא ךעלעביטש-םירבק יד ךיז

 רַאפ האופר ַא ןטעבוצסיוא ,הרצ-תע ןַא ןיא ךעלטיווק טימ ןעמ טמוק ןטרָאד

 -עג שדוק-ילכ יד ןבעל .לַאפ-קילגמוא רעדנַא ןַא ןיא רעדָא ,ןכוסמ הלוח ַא

 םירבק ערעייז .בושי ןופ םיסחוימ ןוא םיריבג יד ור עקיבייא רעייז ןעניפ

 רעדָא ,טינַארג ןצרַאװש ןופ ןעײלָאזַאמ עוויסַאמ ,עכיוה טימ טנכיײצַאב ןענייז

 ןלַאפ ןקילב עניימ .ןלעדָאמ ענעדיישרַאפ ןופ ןטנעמונָאמ ערַאבטסָאק טימ

 ןעלגילפ עטעשטרָאקעגנייא טימ ךאלמ ַא ןופ הבצמ רעטנַאזָאּפמיא רעד ףיוא

 י"ןזרעפ עקינוז, ןופ טעָאּפ םענעברָאטשרַאפ-קיטייצירפ םעד ןופ רבק ןפיוא

 ,ה"ע סודיינ בייל

 ןיוש זיא ,גנַאגנײרַא ןופ טייז רעקניל רעד ףיוא ,םלוע-תיב ןופ טפלעה ַא

 ךַאילש רעטיירב רעד .טלופרַאפ ןצנַאגניא ןיוש זיא טייז עטכער יד .טגיילרַאפ

 .חרובק וצ ןעמוקעג זיא עטַאט ןיימ ואוו הרוש רעד וצ זנוא טריפ ןטימניא

 ךרוד טריפ עינָאמערעצ יד .טלמַאזרַאפ ןענייז טניירפ ןוא החּפשמ יד

 עמַאמ יד .ןענייוו םורַא עלַא .ליז שטיוװָאּפוז בייל-םייח 'ר בר רעקָאשישיײא רעד

 ,רבק ןופ ןעמענקעוַא יז זומ ןעמ ,שירעטסיה זיא עקווַאלס .ןגָאלק עלחר ןוא

 יד טשינ זיא'ס זַא ,סיוא ץלַא טמוק רימ .טרענייטשרַאפ יו ייטש ךיא רָאנ

 קנַאדעג ןטימ ןכַאמ-םולש טשינ ץלַא ןעק ךיא .רַאמשָאק ַא רָאנ ,טייקכעלקריוו

 םעד ןרעיוא עניימ וצ טכיירג לוק-רעדיוו ַא יװ ,טױט זיא עטַאט רעד זַא
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 רעטריוװרַאפ ַא .הבצמ יד ףיוא טקעד לוולעוו ,דּפסה רעקידנריר סרעקשישייא

 :טפירשפיוא םעד ךיא ןעייל דוד-ןגמ ַא רעטנוא .ןייטש ןפיוא ךיא קוק

 ןורכז ןבא

 רשיו םת שיא רקיה וניבא תריטפ לע םימ תודרוי וניניע

 וייח ימי לכ השע בוטו הקדצ הנומאב ןתנו אשנ 'ד ארי

 קינָאלבאי ל"ז דוד 'רב םהרבא 'ר
 ה"בצנת (1929) ח"ּפרת בא םחנמ 'ב רטפנ

 ןרעכעל הרכזא רעד ייב .שידק ךיא גָאז רעדירב עניימ טימ ןעמַאזוצ

 ךיז זנוא טעב קישטפַארגָאטָאפ רעד לומָאח .חומ םעד תוללי סרעטסעווש ןיימ

 ןיימ רַאפ עּפורג רעד ןופ דליב ַא טמענ רע .הבצמ רעד םורַא ןלעטשמורַא

 עטַאט רעד זַא טשינ ךָאנ טסייו יז .עקירעמַא ןיא ןעקשַאירַאמ רעטסעווש

 טשינ ךיז ןעק ךיא .החּפשמ יד ךיוא ,ךיז טייגעצ םלוע רעד .ןרָאװעג רטפנ זיא

 ,טרָא ןופ ןסײרקעװַא

 בָאה רָאי ַא יװ רעמ ?סקַאמילק רעד סָאד זיא ?ןצנַאגניא סָאד ? ןיוש

 -תמקה רעד ןופ טקעיָארּפ םעד ןריפוצכרוד גנונעפָאה רעד טימ טבעלעג ךיא

 ?סָאװ -- טציא ?ןריזילַאער וצ סָאד ןָאטעג טשינ ךיא בָאה סָאװ .הבצמ

 "ניק ערעייט ערעייז ,רעדירב ןוא רעטסעוװש עניימ ,ןעמַאמ רעד ןזָאלרעביא

 רעדיוו !ייבדוג רעדיוו ןוא -- "ןעז וצ ךייא טיירפעג ךימ טָאה'ס, ,ךעלרעד

 רעדיוו ? טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןזָאל ךיז ןוא ןקעטש-רעדנַאװ םעד ןעמענ

 רעד ףױא עלעקניוו ַא רַאפ ,ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק ןרעווש םעד ןעײנַאב

 ,עניב-טלעוו רעסיורג

 ןיימ ןסיגסיוא תודיחיב ןוא רבק סנטַאט םעד ייב ןיילַא ןביילב ליוו ךיא

 ןטלָאװ עקימורַא יד יוו ,עילָאד ןיימ ףיוא ןוא הריטּפ ןייז ףיוא רעצ ןפיט

 ןיילַא ךימ ןזָאל ןוא ּפָא ייז ןטערט ,ןעקנַאדעג עקירעיורט עניימ טנעיילעג

 : ןייוועג ןכעלרעמָאי ַא טימ הבצמ יד םורַא ּפַאכ ךיא

 ַא ןפערט וצ ךיד ןעוועג טרעשַאב טשינ רימ זיא סָאװרַאפ ,עטַאט ---

 !לָאמ ןייא ךָאנ שטָאכ ןעז וצ ךיד טרַאגעג ױזַא ךָאד בָאה ךיא !? ןקידעבעל

 רימ ייז ,טפַאשרַאפ ריד בָאה ךיא סָאװ רעצ םעד רַאפ ,עטַאט ,לחומ רימ ייז

 ...לחומ

 עב

 עמַאמ יד ואוו רעיוט ןופ סױרַא ךיא ןיב ,םלוע-תיב ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ

 בָאה'כ .רַאװלוב םוצ סַאג-סָאלש ףיוא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא טניואוועג טָאה

 -ָארט ןפיוא רימ ןופ סיוארָאפ ,םירבח עניימ ןופ עקינייא טימ טלעטשַאב ךיז
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 ןיא ןָאטעג-ּפַאלק ַא רימ טָאה'ס ,ןטַאדלָאס ייווצ טקרעמַאב ךיא בָאה רַאוט

 "רעד רעמָאט טרעטיצעג בָאה'כ ,ןטימעגסיוא ךיא בָאה טייל-רעטילימ .,ןצרַאה

 ןכַאמ וצ טשינ ידכ ...ןסָאנעג-ײמרַא עקילָאמַא עניימ ןופ רע ךימ טנעק

 לקיטש ַא ןעגנַאגעגכָאנ ייז ךיא ןיב ,ןדיימסיוא ייז ןלעוו ןיימ טימ דנלַאפפיוא

 טייג סע רעװ ןעז וצ ּפעק יד סיוא ןעיירד ןוא ליופ טשינ ןענייז ייז .געוו

 :ןדייב ייז ןעקרעד ךיא .םירבא עלַא ןיא ןרָאװעג רימ זיא טלַאק .,ךָאנ ייז

 ,יקצינלאכוס רעליּפש-סַאב רעשידיא רעד ןוא יקסווָאנַאכָאק טנַאשזדרעס ןיימ

 ,רעטסעקרָא-רעטילימ ןשיליוּפ ןיא ןעמַאזוצ טליּפשעג בָאה ךיא ןעמעוו טימ

 (22 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע) ....טריטרעזעד בָאה ךיא רעדייא

 ,ריצַאּפש רעייז טצעזעגרָאפ ןוא ןטייוו רעד ןופ טקוקעגנָא ךימ ןבָאה ייז

 .ן'הריקח טלָאװעג טשינ ךיז ךיא בָאה ,טשינ יצ ,טנעקרעד ךימ ןבָאה ייז יצ

 ןוא ,ףיוה-לוש םוצ ,לסעג ןשיבצק ןיא ןיײרַא-יירד ַא ןבעגעג ךיז בָאה ךיא

 ,ןעמַאמ רעד וצ םייהַא קירוצ

 רַאפעג יד ןענַאטשרַאפ טָאה יז ,שזַארוק טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה עמַאמ יד

 ןזָאלרַאפ וצ ױזַאיװ טרינַאלּפ ןעמַאזוצ ןבָאה רימ .,רימ ףיוא טרעיול סָאװ

 .שילַאקיזיר-וצ ןעוועג זיא ,ןַאב יד ןעמענ ןוא לַאזקָאװ םוצ ןייג ,טָאטש יד

 רימ .ןריטסערַא ןוא ןטלַאהרַאפ ןטרָאד ךימ טעװ ןעמ זַא טַאהעג ארומ בָאה'כ

 ,ןרָאפקעװַא ןיוש זומ ךיא זַא החּפשמ רעד ןופ עטנעָאנ יד ןסיוו טזָאלעג ןבָאה

 עקטָאמ רעדורב ןיימ .עינעמור ןיא ןליּפש ןטימ רימ ףיוא טרַאוװ'מ לייוו

 בָאה'כ ,טָאטשרעפ ןייק לסעג-עקשַאנָאמ ךרוד ,ןכַאז עניימ ןגָארטעגרעבירַא טָאה

 עטצעל עריא ןבילברַאפ רימ זיא ןורכז ןיא .ןעמַאמ רעד טימ טנגעזעג ךיז

 : רעטרעוו

 ! עקמייח ןיימ ,ןוז ןיימ ,ןעז לָאמַא ךָאנ ךיד לעװ ךיא יצ טסייוו טָאג --

 לע ךיא -- טסיירטעג יז ךיא בָאה --- עמַאמ ,ןעז ךָאנ ךימ טסעוו --

 .עקירעמַא ןייק ךיז וצ ןעמענרעבירַא ךיד

 -סעג עקיטייז יד ךרוד ןגָאלשרעד קיטכיזרָאפ ךיז ךיא בָאה טנוװָא ןיא

 טעטלַאװרַאפ ץלַא ךָאנ טָאה ווָאגניליש ריאמ ןיזוק ןיימ ,טָאטשרעפ ןייק ,ךעל

 טרָאד .גרעבמעל ןייק טריטרָאּפסנַארט ךימ טָאה רע .רעקרַאפ-סובָאטיױא ןַא

 ,עינעמור ןייק גרעבמעל ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןַאב יד ןעמונעג טשרע ךיא בָאה

 ךימ לָאז'מ שיפ ַא יו טרעטיצעג ךיא בָאה ץענערג רעשינעמור רעד זיב

 רעד ייב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןַאב יד ןעוו .געוו ןפיוא ןעמענרעטנורַא טשינ

 זיב ,ןליק עסייה ףיוא ןסעזעג ךיא ןיב ,עינעמור ןוא ןלוּפ ןשיווצ ץענערג

 -ור יד ןעמונעגרעביא ןבָאה'ס ןוא רעטנורַא ןענייז ןרָאטקודנָאק עשיליוּפ יד
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 "ונעג ךיז ןוא *דנַאל סמענייקא םולשב ןרָאפעגכרוד זיא ןַאב יד ןעוו .עשינעמ

 -עגּפָא ךיא בָאה טשרע טלָאמעד ,עירָאטירעט רעשינעמור ףיוא ןגָאי ןעמ

 ,יירפ טמעטָא

 ַא טכַאמעג ןוימד ןיא ךיא בָאה ,עינעמור ןייק ןַאב רעד ןיא קידנרָאפ

 בָאה ךיא סָאװ געט טכַא יד ןיא טריסַאּפ רימ טימ טָאה סָאװ ץלַא ןופ לכה-ךס

 ןייק זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא .טָאטש-ןריובעג ןיימ ןיא טכַארברַאפ

 ןייא ,.קעװַא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ רָאי ןעצ יד ןיא ןטיבעג טשינ ךיז טָאה ךַאז

 "נַאג רעד ךרוד ןוא ,ןעמוקנָא ןיימ ייב דלַאב טליפרעד ָאי ךיא בָאה גנורעדנע

 זיא סָאװ טייקליטש עקיאָאטס יד :זיא סָאד ןוא ,טיזיוו ןיימ ןופ טייצ רעצ

 ,םיבשות עשידיא עריא רעביא ןוא טָאטש רעד רעביא טפול רעד ןיא ןעגנַאהעג

 ןטעטיױװיטקַא טימ טרירביוו טָאה'ס ,טלדורעג דימת ךיז טָאה ענדָארג ןיא

 ףיוא ןעגנַאהעג זיא ןבעל סָאד ןעוו ,ןרָאי-המחלמ עטסשיטירק יד ןיא וליפַא

 ,טרילוקלַאק ,טרינַאלּפ ,טעיימשעג ,ןגיולפעג ,ןפָאלעג ןדיא ןענייז ,רָאה ַא

 "ער ענעדיײשרַאפ יד ןופ ןעגנוצענערגַאב עטסגנערטש יד ץָארט ,טרילוקעּפס

 ןַא טליפעג ךיא בָאה 1920 רָאי ןיא ענדָארג ןיא טיזיוו ןיימ ףיוא .ןעגנוריג

 "עג טָאה טייקליטש עטכידעג ַא .ןעמעלַא וצ ןוא ץלַא וצ גנומיטש עשיטַאּפָא

 רענדָאמ ַא .ןּפַאטוצנָא טנעה יד טימ שממ טייקליטש ַא .טפול רעד ןיא טעייוו

 ...1 םערוטש ןסיורג ַא ברע טייקליטש ַא סָאד זיא : טשרעהַאב ךימ טָאה ליפעג



 7 לטיּפַאק

 !עינעמור ,עינעמור ,ךַא

 .עיװַאדלָאמ ןיא טָאטש-ןפַאה עקיטכיוו ַא זיא ץַאלַא
 ץַאלַאג םורַא *טורּפ; ןוא "טערעס; *בוינַאד, ןופ ןרעסַאװ יד

 -נָאק וצ טורשרַאמ ןפיוא םי ןצרַאװש ןטימ ףיונוצ ךיז ןסיג 2

 טלייטעגנייא זיא ץַאלַאג .ייקרעט ,(לובמַאטסיא) לָאּפָאניטנַאטס :

 ןופ לייט עיינ יד .טָאטש-יינ ןוא טָאטש-טלַא : ןלייט ייווצ ןיא יי

 עטלוב ַא ךיוה רעד ןופ טקעלּפטנַא ןוא ,ךייט ןבעל ,ףױרַא גרַאב ךיז טיצ טָאטש

 ,ןענַאקלַאב יד ןופ עמַארָאנַאּפ

 ; ייקרעט ןוא ךיירטסע ,דנַאלסור ןייק ןריטרָאּפסקע ןפיש-ּפעלש עסיורג

 עטריטרָאּפמיא דנַאלסיוא ןופ קירוצ ןעגנערב ייז .רעטערב ןוא ןייוו ,ןרָאק

 .ךיורבעג-דנַאל םעד רַאפ תורוחס

 ןעועג עגַאל עשיטילָאּפ יד זיא עינעמור ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 רָאי ַא ןופ עלעגניא א ןסעזעג זיא ןָארט ןכעלגינעק ןפיוא .ענעגױצעגנָא ןַא

 ,עטַאט ןייז ,לקיימ --- לקינייא סדנַאנידרעפ גינעק םענעברָאטשרַאפ םעד ,7

 טכער ןייז ןבעגוצפיוא ןעגנואווצעג ןעוועג זיא ,לָארַאק ץנירּפ-ןיורק רעד

 ַאדנַאמ יורפ רעשידיא רעד טימ ערעפַא-עביל ןייז בילוצ ןָארט ןשינעמור ןפיוא

 טסערַאקוב ןייק קירוצ טמוק לָארַאק זַא ,טסעומשעג בגא טָאה'מ ,וקסעּפול

 .עלעדנוז ןייז ןופ ןָארט םעד ןעמענרעביא טעװ רע ןוא

 "עג זיא רע ןוא טרעקעגקירוצ לָארַאק עקַאט ךיז טָאה ,1920 ,ינוי ןיא

 ןבָאה ןשינערעקרעביא עשיטילָאּפ יד .עינעמור ןופ גינעק ןרָאװעג טניורק

 -עט .רעטַאעט ןשידיא םוצ סערעטניא ןסיורג םעד טרעטשעג טשינ ןיטולחל

 טסע טָאטש רעד ןוא רעד ןיא; :קורדסיוא ןַא טימ ךיז ןצונַאב ןשטנעמירעטַא

 ןעמערַאוו ַא ןטרַאוװרעד ןעמ ןעק ןטרָאד ,טניימ סָאד ,"טיורב טימ רעטַאעט ןעמ

 -ידיא עלַא וצ ןביירשוצ טנעקעג ןעמ טָאה לטרעווכיילג עקיזָאד סָאד ,ףורּפָא

 ןעוועג רעטַאעט סָאד זיא ןדיא עשינעמור יד ייב .עינעמור ןיא םיבושי עש

 ,ןבעל םייב ךיז ןטלַאהרעד וצ ףיוא טיורב יו טקנוּפ ,טייקידנעוװטיונ ַא

 ,ץיווָאנרעשט ,יסַאי ,טסערַאקוב ןיא רעטַאעט שידיא טליּפשעג טָאה'מ

 -רעטַאעט עקיטכיוו רָאג יד ןופ ענייא .ןַאשאקָאּפ ןַאמַאר ,ןַאשַאטָאב ,ַאליאַארב

 ןעמוקעגרָאפ ץַאלַאג ןיא זיא ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא .ץַאלַאג ןעוועג זיא טעטש
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 -פיוא ,"קחצי-תדקע; עטערעּפָא רעשירָאטסיה רעד ןופ ערעימערּפ-טלעוו יד

 .ןעדַאפדלָאג םהרבא ,רעטַאעט ןשידיא ןופ רעדנירג ןוא רבחמ םעד ןופ טריפעג

 ,ץַאלַאג ןיא ןלָארטסַאג ערעזנוא ןביױהעגנָא ןבָאה ךיא ןוא ןָאזשיפ ַאשימ

 ןשידיא םענופ עלעגיוו םייב ןענופעג ךיז טלָאװ ךיא יו טליפעג בָאה ךיא

 .רעטַאעט

 ןופ סרעלטסניק עטסקיטכיװ יד טרילָארטסַאג דימת ןבָאה עינעמור ןיא

 ריא טימ ַאקסנימַאק לחר-רתסא ,עּפורט רענליוו יד : יו ,עניב רעשידיא רעד

 ,וָאלוב ףסוי ,ךילַאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילַאמ ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ,עּפורט

 ײּפשיש ענעעזעגנָא ערעדנַא ןוא ָאקרַא קחצי ,רעלדַא יליצ ,ןָאסידַאק ַאבויל

 קרַאטש ױזַא ןבָאה ןדיא עשינעמור יד .עקירעמַא ןופ ןוא עּפָארײא ןופ סרעל

 דרעפ יד ןענַאּפשסױא ןגעלפ ייז זַא סרעליּפשיוש עטבילַאב ערעייז טצעשעג

 סרעלטסניק עטנעקרענָא ערעייז עכלעוו ןיא ,סעטערַאק יד ןּפוטש ןײלַא ןוא

 ןענַאטשעגנייא ןענייז ייז ואוו לעטָאה םוצ גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ ןרָאפעג ןענייז

 רעטַאעט סָאד .םינינבירעטַאעט עטלייצעג טגָאמרַאפ טָאה עינעמור

 סָאד .טסואווַאב ןעוועג זיא ,גרעבנעדלָאג לקיציא ןופ טריפעגנָא ,"עצינגישז;

 ,טפול רעיירפ רעד ףיוא ,רעטַאעט-ןטרָאג ַא ןיא טליּפשעג ןעמ טָאה רעבָא בור

 "יוש יד רַאפ סעבָארעדרַאג טימ ,עניב ַא טיובעגסיוא ןעמ טָאה רעמייב ןשיווצ

 יפמַא ןַא ןופ רעגייטש ןפיוא רעצעלּפ-ץיז טגיילעגסיוא טָאה'מ ,סרעליּפש

 -קַא ןוא יסַאי ןיא ןטרָאג-?עדרעװ-לומַאּפ, .טליּפשעג טָאה'מ ןוא רעטַאעט

 ,טימש'עג ןבָאה ץיווָאנרעשט ןיא ןטרָאג סדָארלעס

 םעד ןיא .רעטַאעט-ןטרָאג ַא ןיא טליּפשעג ךיוא רימ ןבָאה ץַאלַאג ןיא

 ,ךעלקנעב טימ ךעלשיט ןטייז יד ייב טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןענייז ןטרָאג

 ןטכייל ַא טימ הקשמ םלוע םעד טריוורעס ןעמ טָאה ןטקַארטנַא יד ףיוא ןוא

 .רעטסעקרָא-רענייגיצ-ןעיורפ ַא טליּפשעג טָאה עדַארטסע ןַא ףיוא .,סייבוצ

 ןסעגעג טָאה'מ .,גָאטרַאפ זיב ןעגנערברַאפ טנעקעג ןטרָאד טָאה םלוע רעד

 .לצנעט שינעמור ַא טּפַאכעג ןוא ןייוו ןשינעמור ןעקנורטעג ,םילכאמ עשינעמור

 זיא ,טליּפשעג ןבָאה רימ ןעמעוו טימ ,עּפורט רעד ןופ רָאטקעריד רעד

 ,עטכידעג ּפָאק ַא טימ ןױשרַאּפסַאמ רענייש ַא ,רעלגיז .רעלגיז ץירָאמ ןעוועג

 ,רָאטקעריד-רעטַאעט רעניוו ַא ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה ,רָאה עיורג

 ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .ליומ ןיא עקלויל ַא ןָא ןעזעג ןטלעז םיא טָאה'מ

 "יוש עקיטפַאז ,ענייש ַא ,אזָאר יורפ ןייז ,ןעמלטנעשזד השעמ ,עדריוו טימ

 ,ַאנרע ןוא ַאיליוועס ,(ןַאמרעבליז) ַאלע :רעטכעט יירד ענייז ןוא ,ןירעליּפש

 ןופ עקירעביא יד ןוא (ןַאמ סַאליװעס) רָאטסַאּפ (ינומ) השמ םעדייא רעייז

 זיא רָאטסַאּפ םעדייא ןייז .דובכ סיורג ןרעלגיז ןבעגעגּפָא ןבָאה עּפורט רעד
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 ןייז ןפלָאהעגסױרַא ךיוא ןוא טליּפשעג טָאה רע ,טנַאה עטכער ןייז ןרָאװעג

 טימ טָאה רעלגיז ץירָאמ : בגא-ךרד ,ןטפעשעג:רעטַאעט יד ןריפ טימ רעווש

 רענייא טָאה ןוא עינעמור רעביא רוט ַא ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז רעירפ ןרָאי

 ,"קחצי-תדקש, ץנַאג טליּפשעגּפָא ןיילא

 ,לַאגעס ,יקסווָארעכַאמ דוד-השמ : ןעוועג ןענייז עּפורט רעד ןופ ערעדנַא יד

 -נָא (סערייַא-סָאנעוב ןיא טציא) יקסװָאסָאק ןַאמרעה ,ןַאמטוג ַאזָאר ןוא םייח

 טציא) רעלזיירק לעסרַאמ רעלדיפ רעגנוי רעד טָאה רעטסעקרָא ןטימ טריפעג

 -רַאש ,לרעטכעט סיַאלע טליּפשעג טָאה ןלָאר-רעדניק יד ,(לארשי תנידמ ןיא

 ,(קרָאי-וינ ןיא טציא ךיז טניפעג יז ,רעּפוק טָאלרַאש ןירעליּפשיוש יד) טָאל

 ,טליּפשעג ןבָאה ייז ואוו םוטעמוא טבילַאב ןעוועג זיא עּפורט-רעלגיז יד

 עּפורט רעד ןופ טפַארק-סגנואיצוצ ןוא גנילביל רעד .עינעמור ןיא רָאנ טשינ

 -ַארק ַא :ןירעליּפשיש עטריטנַאלַאט עגנוי ַא ,רָאטסַאּפ ַאליוװעס ןעוועג זיא

 שממ יז זיא ןח ריא טימ :;רוגיפ רעזעיצַארג ,רעקנַאלש ַא טימ ,עיציוװַאס

 -בוס עלַא יז טָאה טליּפשעג .םוקילבוּפ ןופ רעצרעה יד ןיא ןכָארקעגניײרַא

 טנעקעג טשינ טָאה רעלגיז ןעוו .רַאוטרעּפער סנָאקיּפ ילַאמ ןופ ןלָאר-ןטער

 ןייז טָאה ,רָאילָארטסַאג ןשיאעּפָארײא רעדָא רענַאקירעמַא ןקיטכיוו ַא ןגירק

 רָאטסַאּפ השמ ןַאמ ריא) גלָאפרעד-עסַאק ןשּפיה טימ *טעװערַאטסעג, ַאליוועס

 םעד ןופ ןירעלטסניק ענעעזעגנָא ןַא טציא זיא .ַאליװעס .,ןעמוקעגמוא זיא

 ,(עינעמור ןיא רעטַאעט-הכולמ

 -ןטרָאג ַא ןיא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא טשינ ךָאנ רימ זיא טלָאמעד זיב

 טָאה רימ .למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןסיורד ןיא טציז םלוע רעד ואוו ,רעטַאעט

 טקנוּפ ןענעגער וצ ןָא טביוה רעמָאט ןָאט רימ ןלעװ סָאװ : טשודיחעג עקַאט

 ? גנולעטשרָאפ רעד ןטימניא

 רָאטסַאּפ ינומ רימ טָאה -- ןָא-טביוה ןגער רעד ןעוו ךיז טדנעוו'ס --

 ןטשרע םעד טליּפש ןעמ ןעוו טייצ רעד ךרוד טנגער'ס ביוא -- טרעלקעגפיוא

 רעדָא קירוצ טלעג סָאד ןבעגּפָא ףרַאד'מ .קזיה סרָאיטקַא םעד סָאד זיא ,טקַא

 טליּפשעגּפָא רעבָא ןעמ טָאה .טנװָא רעדנַא ןַא ףיוא ןטעליב יד ןטייברעביא

 זיא ,ןליפַא ןע'לבמ ,ןעמערוטש ,ןענעגער ןיוש געמ ,טקַא ןטשרע ןצנַאג םעד

 סָאד .עסַאק רעד ןיא ןיוש טביילב טלעג סָאד ןוא לזמ-םילש סמלוע םעד

 ךיז ןעמ טָאה ױזַא ןוא ץעזעג-רעטַאעט רענעבירשעג-טשינ ַא יוװ ןעוועג זיא

 עקסרָאיטקַא עלעסיבַא טימ זַא ,ןייז הדומ ןעמ זומ תמאה ןעמל .ןעוועג-גהונ

 ןעוװ :לשמל .ןגער טימ תוכייש ןיא טצונַאב ָאי ךיז ןעמ טָאה קיטש-דמש

 -רעד רָאנ ןעמ טָאה -- טקַא ןטשרע םעד ןליּפש ןטימניא ןטלַאהעג טָאה'מ

 ןביוהעגנָא ךיז ןרָאיטקַא יד ןבָאה ,ןגער ןכעלגעמ ַא ןופ זיולב ןמיס ַא טריּפש
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 יו לייו ,טקַא ןטשרע םעד טליּפשעגרעטנורַא לענש-ץילב טָאה'מ .. ,ןגָאי

 .ייעסַאק ןיא ןביילב ןמוזמ סָאד לָאז ,ךיז טכַאמ ךַאז ַא

 יד .ךיײרגלָאפרעד רעייז ןעוועג ןענייז עינעמור ןיא ןלָארטסַאג ערעזנוא

 ןוא טלַאהניא ןיא ייס ,יינ ןעוועג ןענייז טליּפשעג ןבָאה רימ עכלעוו ןסעיּפ

 "עג טּפַאכעגפיוא דלַאב ןענייז רעדיל עניימ .גנוריפפיוא רעד ךייש סָאװ ייס

 ,רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ןוא םוקילבוּפ ןופ ןרָאװ

 "ןסעיּפ םענעדיישרַאפ רעזנוא רַאפ ןטסָאמעגנָא יוװ ןעוועג זיא עּפורט יד

 "עװ טימ סרעליּפשיױש עכעלטנגוי ןעוועג סע ןענייז בור סָאד .רַאוטרעּפער

 -עטשרָאפ ערעזנוא עקַאט ןבָאה ,ןטעברַא וצ ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס ןעמ

 ,ןסירעגנָא קרַאטש רעייז ןעגנול

 דרעפ יד טנַאּפשעגסױא טשינ טָאה םלוע רעד זַא ןבעגוצ רעבָא זומ'כ

 עדָאמ יד יו ,לעטָאה םוצ זנוא ןפלעה וצ ידכ ,טנַאּפשעגניײא ןײלַא ךיז ןוא

 ...ןעוועג זיא

 רעד; ,"ץַאיַאּפ ןדנילב; ןופ ןלָאר-טּפיױה יד ןיא ןזיװַאב ךיז בָאה ךיא

 עשימָאק-רעטקַארַאכ יד טליּפשעג טָאה ןָאזשיפ ןוא ,"רענָאילימ רעמערָא

 ןידרָאג בקעי ןופ "תעדהיץע; ןוא שַא םולש ןופ "המקנ ןופ טָאג; ןיא ,ןלָאר

 "קַארַאכ יד טליּפשעג בָאה ךיא ןוא ןלָאר-טּפױה יד ןיא טניישעג ַאשימ טָאה

 ןופ ןלָאר ערעדנַא יד טימ טלייטעגנייא ךיוא ךיז רימ ןבָאה ױזַא ,ןלָאר-רעט

 טָאה ,לזמ סמוקילבוּפ ןפיוא רעדָא ,לזמ רעזנוא ףיוא .,רַאוטרעּפער רעזנוא

 "ור ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד טנגערעג טשינ

 טניישעג רדסכ טָאה טנוװָא ןיא רעבָא ,ָאי --- גָאטײב ןוא ירפרעדניא .עינעמ

 רעירפ סָאװ ןקידנערַאּפ וצ ידכ ןגָאי טפרַאדַאב טשינ ךיז ןבָאה רימ .הנבל יד

 ןגער ַא בילוצ טקַא ןטשרע םעד

 ףיוא ןפָאלש ןגיילוצ ךיז םייהַא ןעגנַאגעג ןעמ זיא עבָארּפ ךָאנ גָאטיײב

 ןפיוה יד ףיוא רעזייה-ייט יד ןיא ןסעזעג ןעמ זיא ךָאנרעד .העש עכעלטע

 ךיז ןוא סרעביב יד יװ טציוושעג ,ייט טימ ןרַאװָאמַאס עצנַאג טעקָאלשזעג

 -רעד ןבָאה סרענלעק יד סָאװ ,רעכעטנַאה עסַאנ ,עטלַאק יד טימ טקיװקעג

 ,דָאב-ץיווש ַא ןיא יו סרעקנירט-ייט יד טגנַאל

 םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא רַאװלוב ןפיוא ןסעזעג ןעמ זיא טכַאנרַאפ

 -ַאמ; טימ טליקעג ךיז ,רעטסעקרָא ןשירעטילימ םעד ןופ טרעצנָאק ןעיירפ

 ןפיוא טרידַארַאּפ ןבָאה סָאװ ךעלעדיימ יד וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא ?ענעשזָאר

 ןופ ךעלעגייא ןפרָאװעג ןוא טייז רעד ייב "סעט'רמוש,-ןעיורפ טימ רַאװלוב

 ...ןטַאדידנַאק-םינתח -- ןרעילַאװַאק עטצוּפעגסיױא יד ףיוא סנטייוורעד

 -רעטַאעט יד .רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג טשרע ןעמ זיא טנוװָא ןיא טעּפש
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 ןוא רעגיײזַא ןעצ םורא יװ רעירפ טשינ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ

 "סיוא ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד .גָאטרַאפ רעגייזַא סנייא םורַא טקידנערַאפ ךיז

 ןענופעג דימת ךיז ןבָאה'ס .ןַארָאטסער-ןטרָאג ןיא ךעלשיט יד ייב טצעזעג

 טָאה'מ ,ןסע-טכַאנ ףיוא עּפורט עצנַאג יד ןטעברַאפ ןבָאה סָאװ טניירפ עטוג

 -ַארג ,ךעלצַאנרַאק ,סקייטס-קשומ ןסעגעג ,ןענייוו עטסעב יד ןופ ןעקנורטעג

 ַא ךָאנ טימ ןעקנורטרַאפ ןוא עגילעמרַאמ ,עזנירב ,עלעשזעלטאּפ ,עצישט

 ,ןייוו ןסייוו רעדָא ןטיור עלעזעלג

 ןיא ריצַאּפש ַא ףיוא ןעמונעג ןטָאירטַאּפ יד זנוא ןבָאה הדועס רעד ךָאנ

 ןיא יײצילָאּפ -ךַאװ יד רעדָא ןלורטַאּפ עשירעטילימ יד ,ןליבָאמָאטױא ערעייז

 ערעזנוא ןלעטשוצּפָא טגַאװעג טשינ ןבָאה ,ןעמרָאפינוא ענעבירעגּפָא ערעייז

 "ורּפ סָאד טָאה ייז ןופ רענייא .טכַאנ רעד ןטימניא ןליבָאמָאטױא עקידנגָאי

 זיא ,ןלעטשוצּפָא טגַאװעג טָאה רע ןעמעוו ןעזרעד טָאה רע ןעוו רעבָא ,טריב

 וצ טשינ סָאד ןטנעצ ַא טגָאזרַאפ ןיוש טָאה רע ...ןרָאװעג טוג טשינ םיא

 -סגנוריגער עקיטכיוו טניירפ ערעזנוא ןיא טנעקרעד רע טָאה אמתסמ .,ןָאט

 ...ןביוהנָא טשינ ךיז רָאט'מ ןעמעוו טימ ,סעקשיש

 "עגקירוצ טשרע ךיז רימ ןבָאה ,טָאטש רעד רעביא *עדזַאי; רעד ךָאנ

 יד טריטנעזערּפ ןבָאה רימ .,טליּפשעג ןבָאה רימ ואוו ןטרָאג םעד וצ טרעק

 "ור זנוא רַאפ טליּפשעג ןבָאה ייז ןוא ןעמולב שיוק ןסיורג ַא טימ סנירענייגיצ

 ןייגעצ טנעקעג טָאה ץרַאה סָאד שזַא ןוויטָאמ-רענייגיצ ןוא סעניוד עשינעמ

 רעירפ ןעמוקעג טשינ לָאמנייק ךיא ןיב ןפָאלש ןיירַא לעטָאה ןיא ,תוקיתמ ןופ

 ...גָאטרַאפ יו

 םעד רעבָא ךיז טָאה גנורעקלעפַאב רעשינעמור רעד ןופ לייט עטסערג יד

 שזַא ןעמ טָאה םורַא טײקמערָא יד .ןגינעגרַאפ טנעקעג טשינ סוסקול ןקיזָאד

 טיײקיסעלכַאנ יד טקרעמעג ךיז טָאה טירט ןוא טירש ףיוא .ןּפַאטנָא טנעקעג

 ןטנעגַא:םייהעג יד ןוא ײצילָאּפ רעד דצמ עיצּפורָאק יד .גנוריגער רעד דצמ

 ,טייקיניילק רעדעי רַאפ טעּפעשטעג ךיז ןבָאה ייז .איסהרפב ןעגנַאגעגנָא זיא

 ןַא טימ ןטיה טפרַאדַאב ךיז טָאה'מ ...ןיירַא "די ןיא סעּפע ןגירק וצ ידכ

 רעדָא ןדערַאב וצ רַאפעג ַא ןעוועג זיא רעדנעלסיוא ןַא רַאפ .טרָאװ קירעביא

 ,דנַאל ןופ גנוריפ יד ןריקיטירק

 ,ןסעזעג רימ ןענייז גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ תודועס ערעזנוא ןופ רענייא ייב

 קידתונמחרבמוא זנוא ןבָאה ןגילפ ענירג ,עסיורג ןוא ,ןסעגעג ןוא ןעקנורטעג

 :טּפַאכעגסױרַא רימ ייב ךיז טָאה קידנליוו טשינ .טעשטוקרעד

 -יױזַא עינעמור ןיא ךייא ייב ָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ,םלוע-לשיונובר --

 זַא ןרעהוצנָא ןבעגעג רימ טָאה שיט ןרעטניה טופ ןטימ ּפַאלק ַא ? ןגילפ ליפ
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 רָאטסַאּפ ינומ רימ טָאה ןַארָאטסער ןופ קידנעײגסױרַא ...ליפוצ דער ךיא

 :רעיוא ןיא טמױרעגניײרַא

 דנַאל ןופ ןקישסױרַא ךיד לָאז ןעמ טסליװ וד ,ווָאקָאלבַאי ,עשזיסָאװ --

 עשינעמור יד טשינ עּפעשט !ליומ סָאד טלַאה ?עינעמור ןריקיטירק רַאפ

 ...!ןגילפ

 -גיז רעד טימ ןוא ןָאזשיפ ַאשימ טימ טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ טייצ יד

 -רעדנַאװ ןיימ ףיוא עטסקידיירפ יד ןופ ןעוועג זיא עינעמור ןיא עּפורט-רעל

 .רעדורב רערעטלע ןַא יו רימ וצ ןעוועג זיא ןָאזשיפ .טלעוו רעד רעביא געוו

 רעייז ןופ דילגטימ ַא יו טכַארטַאב ךימ ןבָאה רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ רעלגיז

 ,החּפשמ

 ךיז טעװ סע גנַאל יװ עּפורט רעד טימ ןביילב וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא

 -ץניווָארּפ יד -- טכַארטעג ךיא בָאה -- ןפולטנַא טשינ טעו עקירעמַא .,ןזָאל

 טשינ ךיא לעװ ,ןָאזעס ַא ןסעיּפ קיצכַא-ןוא-עכעלטע יד טימ ,(ריביס) טעטש

 ןענעקרענָא טשינ יוו"ייס ךימ ךָאד ליוװ ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד ,ןקיטעּפשרַאפ

 "ןקילג רענַאקירעמַא; יד ןייז-לחומ ייז עטסכיילג סָאד זיא ,דילגטימ ַא רַאפ

 טפרַאוװ'מ .טסַאג רעטגײלעגנָא ןַא ןיב ךיא ואוו ,עּפָאריײא ןיא ןביילברַאפ ןוא

 .רימ רעביא ךיז טסייר'מ :טרעקרַאפ .רימ טימ טשינ ךיז

 טסייה סָאװ .תומולח עטסוּפ ץלַא ןענייז סָאד זַא רעבָא יײטשרַאפ ךיא

 "רקפה סעּפע זיא'ס ? ןוז ןיימ ? יורפ ןיימ ןוא ? עּפָאריײא ןיא ןביילברַאפ לעוו'כ

 ? טלעוו ַא רקפה ? עקשירטעּפ

 רַאפ טכַאמענּפָא טָאה יז זַא ןסיוו רימ טזָאל יורפ ןיימ ןופ עמַארגעלעט ַא

 יאול ,ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-לײדנָאל םעד ןופ רעריפ-טפעשעג םעד טימ רימ

 סָאװ ךימ טרַאװרעד יז .ןָאזעס ןקידנעמוק םעד ןטרָאד ןליּפש וצ ,ןײטשדלָאג

 .קרָאיװינ ןיא קירוצ רעכיג

 .עקירעמַא ןייק קירוצ ןיירַא געוו ןיא ךיז ביילק ךיא

 -רעציירק, טליּפשעג רימ ןבָאה ןרָאפּפָא ןיימ רַאפ גנולעטשרָאפ עטצעל יד

 ןיא .רַאוגערג ןופ עלָאר יד טליּפשעג בָאה ךיא .ןידרָאג בקעי ןופ *ַאטַאנָאס

 -רעציירק; יד ןליּפש ןרַאוגערג טימ יליצ ןעוו ,טרעצנָאק םוצ טקַא ןטצעל םעד

 ,קַארפ ןיא ןָאטרעביא ךיז טפרַאדַאב ךיא בָאה ,יַאטַאנָאס

 רעגייז םענעדלָאג ןיימ ןעמונעגרעטנורַא ךיא בָאה עבָארעדרַאג ןיימ ןיא

 ןדלָאג ַא ףיוא ןעגנָאהעגרעטנורַא זיא סָאװ (הנתמ-ןתח סנַאמשיילפ רעווש ןיימ)

 -קעװַא ךיא בָאה עלעטייק ןטימ רעגייז םעד .ענעשעקדזזיוה ןיימ ןופ עלעטייק

 ןופ סױרַא ןוא קַארפ ןיא ןָאטעגרעביא ךיז בָאה'כ .עלעשיט ןיימ ףיוא טגיילעג

 .עלעשיט ןפיוא רעגייז ןיימ ןסעגרַאפ בָאה'כ -- ּפַאכ ַא ךיז ביג'כ ,עבָארדרַאג
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 "עג טָאה קירוצ ןעמוקניירַא ןוא עבָארעדרַאג רעד ןופ ןעמוקסיורַא ןיימ ןופ

 רעגייז רענעדלָאג רעד זיא עגר רעד ןיא רעבָא ,עגר ַא יו רעמ טשינ טרעיוד

 ,..ןײרַא רעסַאװ ןיא יוװ ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ עלעטייק ןטימ

 ןפרָאװעג סָאד טָאה רע זַא ןעוועג-דשוח ךיא בָאה ןרָאיטקַא יד ןופ םענייא

 "עג רע טָאה ,קעװַא ןיוש רָאפ ךיא זַא קידנסיוו .רעגייז ןיימ ףיוא גיוא ןַא

 ךיא ,לטייק ןטימ רעגייז םעד ?ןע'נחקלא וצ עגר רעקיטסניג ַא ףיוא טרַאװ

 זיא'ס .רעגייז ןיימ ייב -- רבדילעב רעד ןוא דשח םייב ןבילבעג רעבָא ןיב

 בָאה ךיא .הנתמ עקיטכיוו ַאזַא ןרילרַאפ וצ קיטייוו רעסיורג ַא ןעוועג רימ

 .ןינע םעד טשרָאפעג ,ןעמוקעג ןענייז ןטנעגַא-םייהעג ,ײצילָאּפ יד ןדלָאמעג

 "שווַארּפס; יד ךיז טָאה םעד טימ ןוא ,ןרָאפוצקעװַא טלייאעג רעבָא ךיז בָאה ךיא

 ...טקידנעעג

 רבח ןיימ ןסיוו טזָאלעג ךיא בָאה עינעמור ןופ ןרָאפסױרַא ןיימ רַאפ

 "גיברַאפ רעטקעריד ַא טימ ןַאב יד ןעמענ וצ טָאטשנָא זַא ,ןילרעב ןיא לקניפ

 ידכ ,ןילרעב ךרוד םורַא-ןוא-םורַא ןרָאפ ךיא לעװ ,זירַאּפ-טסערַאקוב : גנוד

 ,םיא טימ ןעז וצ ךיז

 טימ ,ןענָאזשיפ טימ טנגעזעג ךיז ךיא בָאה ןליפעג עטסקיצרַאה יד טימ

 ןוא עפורט-רעלגיז רעד ןופ םירבח עביל עניימ טימ ,החּפשמ-רעלגיז רעד

 וצ טיײלגַאב ךימ טָאה םלוע רעסיורג ַא .עינעמור ןופ ןדיא עקיצרַאה יד טימ

 ,עקירעמַא ןייק קירוצ םייהַא געוו ןפיוא ,ןַאב רעד

 "דנַאל-סמענייק;

 -ןילרעב-טסערַאקוב -- סַאלק עטייווצ טעליב-ןַאב ַא טפיוקעג בָאה ךיא

 ןייק עטרַאקספיש-רעקקירוצ ןיימ טַאהעג ןיוש ךיא בָאה ןטרָאד ןופ .זירַאּפ

 ץלַא ,ןטעליב-ןַאב יד ןרידיווער טמוק רָאטקודנָאק רעשינעמור רעד .,קרָאידוינ

 "עט לקיטש רעד רַאפ טעליב ַא ,רע טגָאז ,טלעפ סע רָאנ ,גנונעדרָא ןיא זיא

 ,ןלױּפ ןוא עינעמור ןופ ןצענערג יד ןשיווצ ,*דנַאל-סמענייק; ןופ עירָאטיר

 ןופ ןגירקסיורַא ןוא רעכיז ןפיוא ןעמענ ךימ ליוו רע זַא ײטשרַאפ ךיא

 יד בילוצ רימ טניול .,ךיז וצ ךיא טכַארט -- ייל עשינעמור רָאּפ ַא רימ

 "ור ןצנַאג ַא םיא ךיא ביג ?יירעגירק ַא םיא טימ ןריפרַאפ וצ ןשָארג רָאּפ

 לקיטש םעד רַאפ ןעמענרעטנורַא לָאז רֶע זַא םיא טעב ןוא רעקיצפופ ןשינעמ

 טימ רעקיצפופ ןיימ ןופ טשער יד ןבעג רימ ןוא *דנַאל-סמענייק; ןופ געוו

 ,"דנַאל-סמענייקק רַאפ טעליב ערטסקע ןַא
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 רימ טלעג ערענעלק סענעשעק יד ןיא טשרמולכ טכוז רָאטקודנָאק רעד

 : רימ וצ טגָאז רע ,טשער ןבעג וצ

 לעװ ,ןענָאגַאװ יד ןיא ןטעליב יד ןרידיווער לעװ ךיא יו לענש ױזַא

 ןעגנערב ךייא לעוו'כ ןוא ןרישזַאסַאּפ יד ייב רעקיצפופ םעד ןטייבעצ ךיא

 י"דנַאל סמענייקא רַאפ טעליב ןלעיצעּפס ַא טימ ,טשער

 סע סָאװ ןגעוו טסואוורעד ךיז ןבָאה ןָאגַאװ ןיימ ןופ ןרישזַאסַאּפ יד ןעוו

 : סנפיוה יד ןיא טכַאלעג ייז ןבָאה ,ךיז טלדנַאה

 .לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ טרעה סָאד ?*דנַאל-סמענייקע רַאפ טעליב ַא --

 "צעה רעד ףיוא דלָאי רענַאקירעמַא םעד ןעמונעג רָאטקודנָאק רעד טָאה יוא

 ,טעשטָאכָאכ ייז ןבָאה -- ! עק

 ךיא .קילושז ןשינעמור םעד ףיױא סעכ ןופ רעייפ ַא טנערב רימ ןיא

 רע רעבָא ,רעקיצפופ ןיימ ןופ טשער יד ןעגנערב שטָאכ ךימ לָאז רע טרַאװ

 םלוע רעד .טכַארבעגפיוא רעמ ךָאנ ךימ טָאה סָאד .רעמ טשינ ךיז טזייוו

 :טכַאל רימ םורַא

 םעד יו רעקיצפופ ןייד ןופ עקירעביא סָאד ןעזנָא ןיוש טסעוװ וד

 ,ךימ ייז ןצעביק -- יינש ןקירָאיַארַאפ

 יד ייב וצ ןעמענ ןוא ןרַאדנַאשז עשינעמור יד ףױרַא ןעמוק לייוורעד

 ךיא ייטש .,ךיוא רימ ייב ,ןרידיווער וצ ףיוא ןטרָאּפסַאּפ ערעייז ןרישזַאסַאּפ

 ןיימ ןעגנערבקירוצ רימ לָאז'מ ,קידלודעגמוא טרַאװ ןוא תורצ עטקַאהעג ןיא

 ...רענערױלרַאפ ַא רָאג ךָאד ךיא ןיב םעד ןָא ,טרָאּפסַאּפ רענַאקירעמַא

 םעד טימ לַאדנַאקס ַא ןריפרַאפ וצ ןעניז ןיא טשינ וליפַא ןיוש רימ טגיל'ס

 -- יא טכַארט -- רעקיצפופ ןיימ טימ ןגרַאװ ןיוש ךיז רע לָאז ,רָאטקודנָאק

 ...טרָאּפסַאּפ רענַאקירעמַא ןיימ קירוצ ןעז ןיוש רימָאל

 געוו לקיטש םעד ףיוא ןרָאפעג ןענייז רימ סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 רע -- .רעטכעלעג ןופ טכייקעג ןרישזַאסַאּפ יד ןבָאה ?דנַאל-סמענייק, ןופ

 -- "דנַאל-סמענייק, ןרָאפכרוד ןרַאפ ןעמעלַא זנוא רַאפ טלָאצַאב ןיוש טָאה

 .ןובשח ןיימ ףיוא ט'קזוחעג ייז ןבָאה

 -נַאשז עשינעמור יד .ץענערג רעשילױּפ רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 ןצרַאה ןפיוא רעגנירג רימ טרעוו'ס .ןטרָאּפסַאּפ יד קירוצ ןעגנערב ןרַאד

 ךיא .ּפָא ךיז טלעטש ןַאב יד .ץעגרע ןיא טשינ ךיא עז רָאטקודנָאק םעד

 "גורַא ךיז טייג רע !ָאד זיא רבד-לעב ןיימ !ַאהַא ,רעטסנעפ ןכרוד סױרַא קוק

 -נעפ-לַאנגיס יד טימ ןוא ענרעטמַאל ןייז טימ ןָאגַאװ ןטצעל םעד ןופ רעט

 ךעלּפערט-ןָאגַאװ יד ףיוא ןרעטעלקוצפיורַא טיירג ,טנַאה רעד ןיא ךעלעד

 .עינעמור ןייק קירוצ םוא ךיז טרעק סָאװ ןַאב רעטייווצ ַא ןופ
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 "נָאק םוצ וצ-ףיול ,ןָאגַאװ ןופ רעטנורַא גנירּפש ןוא ליופ טשינ ןיב ךיא

 :שילגנע ףיוא יירש ןוא ןצַאל יד ייב ןָא-ּפַאכ א םיא ביג ןוא רָאטקוד

 קירוצ רימ ביג) !"ינָאמ יימ קעב ימ וויג; ,(וד בנג) !"קורק ןיא ---

 ,(טלעג ןיימ

 רעד וצ ןרישזַאסַאּפ יד וצ ךיז ןקוק ןָאגַאװ ןיימ ןופ ךעלרעטסנעפ יד ןופ

 רעשינעמור רעד .ןטייז עלַא ןופ ןפיולפיונוצ ךיז ןביוהעגנָא טָאה'מ .ענעצס

 ןייז ףיוא טשינ זיא רע זַא ,יאדװַא ןענַאטשרַאפ ןוא ןעזעג טָאה רָאטקודנָאק

 ענעשעק ןופ רעקיצפופ ןיימ טּפַאכעגסױרַא רע טָאה ,"קינטעמס; םענעגייא

 :קידנעשטרוב ,ןבעגקירוצ רימ סע ןוא

 -קירוצ ריד טלָאװעג ,ןָאגַאװ ןיא טכוזעג ךיד בָאה ךיא ? וטסיירש סָאװ --

 !רעקיצפופ ןייד וטסָאה טָא !ַאנ .ןענופעג טשינ ךיד בָאה'כ ,טלעג סָאד ןבעג

 ?םיבנג יד ?ןקַאילָאּפ יד יװױזַא ןענייז רימ ,וטסניימ סָאװ

 ןיוש ךיז ןבָאה עכלעוו ןרַאדנַאשז עשיליוּפ יד ףיוא קידנטרַאװ טשינ

 טּפַאכעגפױרַא לענש רָאטקודנַאק רעד ךיז טָאה ,גנוטכיר רעזנוא ןיא טלייאעג

 וצ קירוצ געוו ןפיוא ןרָאװעג ןענורטנַא זיא ןוא ןַאב רעשינעמור רעד ףיוא

 ,"דנַאל סמענייק,

 ןייג טזָאלעג ךיז ךיא בָאה ,טנַאה רעד ןיא רעקיצפופ ןיימ טימ קידנכָאפ

 -טימ עניימ עכלעוו טימ ןטנעמסידָאלּפַא יד ןופ טײלגַאב ,ןָאגַאװ ןיימ וצ קירוצ

 םעד ןופ רעכיז ןפיוא ןעמענ ךיז ןזָאל טשינ רַאפ ,ןעקנָאשַאב ךימ ןבָאה רערָאפ

 ,טסירעּפַא ןשינעמור

 "עג !"*דנַאל סמענייקק רַאפ טעליב'ןַאב ַא ןפיוקרַאפ רע טייג רימ --

 ...י!ןעקמייח ייב טשינ ? ַאה ,טרָא סָאד ןפָארט

 ןילרעב ןיא קירוצ

 -דָארג עניימ טרַאװעגּפָא ךימ ןבָאה עיצנַאטסדןַאב רענילרעב רעד ףיוא

 רעזירַאּפ םעד) יקסעשזיווסעינ ינעב ןוא לקניפ ןועמש ,םירבח-טנגוי רענ

 -גסיוורעד ךיז .רעניבַאר ףיוא ןילרעב ןיא טרידוטש טָאה רע .,(ןוז סרעדיינש

 ,ןייז םינּפ-לבקמ ךימ ןעלקניפ טימ ןעמוקעג רע זיא ,ךוזַאב ןיימ ןגעוו קיד

 -עצ זנוא טָאה לרוג רעד ןעוו .עדנריד ַא ןעוועג זיא שינעגעגַאב רעזנוא

 ףיולרַאפ ַא ךָאנ .טעמכ רעדניק ןעוועג ךָאנ רימ ןענייז ,ענדָארג ןיא טדייש

 רָאיטקַא ןַא -- ןועמש .ךעלפייטש לסיבַא טליפעג ךיז רימ ןבָאה רָאי ןעצ ןופ

 -- ךיא ; רעניבַאר-טעמכ ַא -- ינעב ; דימלת ַא סטדרַאהנייר ,"המיבה; רעד ןופ

 -רַאפ רעבָא זיא זנוא ןשיווצ טייקפייטש יד .רָאיטקַא רעשידיא רעטושּפ ַא
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 "רעד דלַאב ךיז ןבָאה רימ .גנוסירגַאב רעטשרע רעד ךָאנ ךיילג ןדנואווש

 ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ןיא יו טנעָאנ ןוא שימייה טליפ

 ענייז ןופ ּפֶא םיא ביג ךיא סָאװ סורג םעד טימ היחמ ךיז זיא ןועמש

 ךיא .ענדָארג ןיא ךוזָאב ןצרוק ןיימ ףיוא ןעזעג בָאה ךיא ןעמעוו ,ןרעטלע

 בָאה ךיא ןעמעוו עפורט-רעדניק רעזנוא ןופ ערעדנַא יד ןגעוו םיא לייצרעד

 -ָאח ןופ ,ךרַאזַא קחצי ןופ סורג ןלעיצעּפס ַא רעביא םיא ביג ךיא .,טנגעגַאב

 ,ןשטנעמ-רעטַאעט רענדָארג יד ןופ ערעדנַא יד ןוא סיקסרעביא יד ןופ ,ןלומ

 -ָאס ןוא עװָאדַאס גָאר ןפיוא "רעדיינש רעזירַאּפ, "עקזיוויווע רעייא --

 -סעינ וצ סורג ןיימ זיא -- ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יו ךָאנ טגנעה ,ענרָאב

 יד טימ ןוא ןרעטלע ענייד טימ םולשב זיא ץלַא זַא ןמיס ַא .ןיקסעשזיוו

 ,החּפשמ ןייד ןופ עטנעָאנ

 טָאה רימ רַאפ .ריטרַאוװק ןייז ףיוא ןענועמש וצ רימ ןרָאפרַאפ טשרעוצ

 טשינ ,עילימַאפ רעשטייד רעטַאוירּפ ַא ייב רעמיצ-ףָאלש ַא ןעגנודעג רע

 ,םיא ןופ טייוו

 זיא ,רעמיצ סנועמש ןיא ןגיוא יד ןיא רימ ךיז טפרַאװ סָאװ עטשרע סָאד

 לשיט-טכַאנ ןייז ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,שטייד ףיוא *טעלמַאה; ןופ עיּפָאק ַא

 ףיױא ?טעלמַאה; ןופ עלָאר יד קיסיילפ טרידוטש ןועמש .טעב ןייז ןבעל

 רעד ןופ ןסעיּפ לסיב שּפיה ַא טגײלעגנָא ןענייז רעמיצ ןיא םיא ייב ,שטייד

 ,שיסור ףיוא ןוא שטייד ףיוא ,עיגרוטַאמַארד רעכעלטלעוו

 ַא ןוא ןירעליּפשיוש ַא ךיוא ,ימע-תב יורפ ןייז זַא רימ טלייצרעד ןועמש

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא לייוורעד ךָאנ זיא ,"המיבה; רעד ןופ ןירעצנעט

 -עּפערוצנייא ידכ ןילרעב ןיא ךיז טניפעג "המיבה; רעד ןופ עפורט יד

 ךיז ןרָאפ וצ ןעגנוטיירַאברָאפ עקיטיונ עלַא ןכַאמ ןוא ןסעיּפ עכעלטע ןריט

 ןושל עשיאערבעה סָאד ואוו טרָא עקיצנייא סָאד ,עניטסעלַאּפ ןיא ןרילבַאטע

 ,טפנוקוצ ַא ךָאנ טָאה

 עשירעלטסניק עריא ואוו ,דנַאלסור ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא "המיבה, יד

 ןטָארטעגפיוא ןיוש זיא יז .ןעמָאנ-טלעוו ַא ןפַאשעג ריא ןבָאה ןעגנוריפפיוא

 טעטש-טּפיוה עשיאעּפָארײא ערעדנַא ןיא ךיוא גלָאפרעד ןשירעלטסניק טימ

 -יפפיוא עריא ןגעק ןצעזסיוא ןעק'מ סָאװ עקיצנייא סָאד .עקירעמַא ןיא ןוא

 זיא .שיאערבעה ןייק טשינ טייטשרַאפ םוקילבוּפ סָאד סָאװ סָאד זיא ןעגנור

 טשינ ביוא .עניטסעלַאּפ -- "המיבה, רעד רַאפ טרָא עקיצנייא סָאד רעבירעד

 ?ןעד עשז-ואוו ,ןטרָאד

 ןעגנודעג רימ רַאפ טָאה לקניפ סָאװ ,רעמיצ םעד ןופ םיתב-ילעב יד

 וצ ךיז ןעיצַאב ,ןילרעב ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ געט עכעלטע יד ףיוא
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 ךָאנ בָאה'כ סָאװ ַאזַא זיא גנונידַאב יד .טייקכעלפעה רעטסכעה רעד טימ רימ

 ,עטיבק טימ :געוװרעדנַאװ ןיימ ףיוא ץעגרע ןיא טנגעגַאב טשינ טציא זיב

 רענעכוּפ רעד טימ סנשיק ענעכוּפ יד *! רעה ןיימ ,ןייש-עקנַאד; ,"רעה ןיימ

 -- טעב ןיא קיטשירפ ןריוורעס סָאד ,טייקרעביוז יד ,טעב ןיימ ףיוא ענערעּפ

 -רַאמשָאק, ַא ןיא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה רעוו ...ןקרעמ ךיז טזָאל

 קלָאפ עשטייד עלעדייא ןוא עכעלפעה ,עטריזיליוויצ סָאד זַא ,וליפַא ?םולח

 סָאװ תויח עקיטשרודטולב ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ וצ לעווש ןפיוא ןיוש זיא

 ? םוטנדיא ןשיאעּפָאריײא ןופ לייט עטסערג יד ןעגנערבמוא ןלעוו

 ןיימ ןעז רעדיו לעווכ זיב זַא ,טביולגעג טלָאמעד ךיז טָאה ןעמעוו

 ןיימ זַא ?ןרָאי עשימרוטש ןצכַא ןייגייברַאפ ןלעװ לקניפ ןיעמש רבח ןביל

 יד ןופ ןייז טעוװ רע זַא ?ןעז טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש ךיא לעװ ינעב רבח

 ? דנַאלשטייד ןיא ןברוח ןשידיא ןסיורג םעד ןופ תונברק עשידיא עטשרע

 וצ ןוא עילימַאפ ןיימ וצ קרָאי-וינ ןייק םייהַא טלייאעג ךיז בָאה ךיא

 -ןַאב; םעד וצ טײלגַאב ךימ ןבָאה םירבח עניימ .ָאגַאקיש ןיא *בַאשזד, ןיימ

 -רַאפ רעטנעָאנ ןיא דימת ןייז וצ טגָאזעגוצ ,טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ .*ףָאה

 ,ןרָאפעגּפָא זיא ןַאב יד ןוא גנודניב

  ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה זירַאּפ-ןילרעב גוצ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 ייב ,טורשרַאמ-"ןדניל-עד-רעטנוא, ןשיטָאטש םעד ףיוא סעיצנַאטס עכעלטע

 ,דנַאלסיױא ןייק ןרישזַאסַאּפ ךָאנ ןרעוו ןעמונעגפיוא ןגעלפ ןלעטשּפָא יד

 רעטסנעפ ןכרוד ךיא עז ןעמעוו --- ןילרעב ןיא לעטשּפָא-ןַאב ןטשרע םייב

 ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא'ס !ןינעב ןוא ןענועמש -- ? עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא

 -עגניײרַא ךיז ייז ןבָאה סָאד .ןעז וצ רעדיוו ייז דיירפ ַא ןוא זירּפרוס רעסיורג
 רעירפ עיצנַאטס רעד וצ ןעמוקעגנָא ןוא ןַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא טּפַאכ
 טנגעזעג רעדיוו ךיז ,טכַאלעג קיצרַאה ןבָאה רימ .גוצ-סערּפסקע ןיימ ןופ

 ,ןגָארטעגּפָא ךיילג ךיז ןבָאה ייז ןוא

 רעד ףיוא רעדיוו ןיוש טייטש הרבח יד !ַאהַא -- לעטשּפָא ןטייווצ םייב
 .עקיבלעז סָאד רעדיוװ --- ןלעטשּפָא ערעדנַא יד ייב .טרַאװ ןוא עמרָאפטַאלּפ
 -נַא יד .ןילרעב ןיא לעטשּפָא ןטצעל ןזיב ןטלַאהעגנָא ױזַא טָאה ליּפש סָאד
 םעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא ךיוא ןענייז ןָאגַאװ ןיימ ןופ ןרישזַאסַאּפ ערעד
 -- עיצנַאטס רעקידנעמוק רעד ףיוא רעירפ ןעמוקנָא טעוו סע רעוו : טסעמרַאפ
 -עג ?סערּפסקע ןטימ רימ יצ ,ןַאב רעשידרערעטנוא רעד טימ םירבח עניימ
 ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ןעוו לייוו ,ןינעב טימ ןועמש ןבָאה ןענואוו

 טרַאװעג ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש ייז ןענייז עיצנַאטס ַא
 ,רימ ףיוא
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 ךיז ךיא בָאה ,1920 רָאי ןיא ,ןילרעב ןיא עיצנַאטס רעטצעל רעד ףיוא

 ךיז ךיא בָאה ןעלקניפ טימ .קיביײא ףיוא יקסעשזיווסעינ ינעב טימ טנגעזעג

 ןיא טרָאּפ"-טפול ןפיוא ,רעטעּפש רָאי ןצכַא טימ ,לָאמַאכָאנ טנגעגַאב טשרע

 | .קרָאיײוינ

 "כיילג ַא יו לארשי-תנידמ ןעמונעגניײרַא "ןע"ויא יד טָאה 1948 רָאי ןיא

 -ורט .ס טנעדיזערּפ .רעקלעפ עטקינייארַאפ ערעדנַא יד ןשיוװצ עטקיטכערַאב

 "רַאפ יד ןופ ןעמָאנ ןיא הנידמ עשידיא יד טנעקרענָא רעטשרע רעד טָאה ןַאמ

 ןשיװצ המחלמ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה םעד ךָאנ ךיילג ,ןטַאטש טקינייא

 ,םיבושי עשידיא יד ןסָאשַאב ןַאד ןבָאה רעבַארַא יד .רעבַארַא יד טימ לארשי

 ,דול ןיא טרָאּפ-טפול םעד ךיוא

 ""המיבה; עצנַאג יד ןעגנערברעבירַא טפרַאדַאב טָאה סָאװ ןַאלּפָארע רעד

 ןיא ןּפַאכפױרַא ךיז ןזיװַאב רָאנ טָאה ,ןלָארטסַאג ףיוא קרָאי-וינ ןייק עּפורט

 טשינ ,קרָאי-וינ ןייק םולשב ןעמוקנָא ןוא יירעסיש עמַאס ןיא טפול רעד

 "עג ןכעלנעזרעּפ רעייז רַאפ עטסקיטיונ סָאד וליפַא ןעמענוצטימ קידנזייוַאב

 ,ךיורב

 "לבקמ ךיא בָאה ,ןָאינוייןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ רעיײטשרָאפ ַא יו

 -עגנָא ןענייז ייז .קרָאיײוינ ןיא טרָאּפ-טפול ןפיוא "המיבח, יד ןעוועג םינּפ

 -ערּפ יד ןליּפש טפרַאדַאב ייז ןבָאה טנװָא ןקיבלעז םעד .טעּפש רעייז ןעמוק

 -טפול ןופ ןעמענ וצ ייז גונעג טייצ ןבילברַאפ רָאנ זיא'ס ."קוביד, ןופ ערעימ

 טימ גנוטיײלגַאב-יײצילָאּפ ַא טגרָאזַאב בָאה ךיא .רעטַאעט םוצ טקעריד טרָאּפ

 ןײרַא רעטַאעט ןיא ךיילג "המיבה, יד לענש ףיוא ןריפוצּפָא ןעלקיצרָאטָאמ

 ןצכַא .לקניפ רבח רערעייט ןיימ ןעמוקעגנָא ךיוא זיא "המיבה. רעד טימ

 ,דנַאלשטיײיד ,ןילרעב ןיא שינעגעגַאב רעטצעל רעזנוא טניז ייברַאפ ןענייז רָאי
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 טָאטש-רעטַאעט ַא ,ָאגַאקיש

 -ונרַאפ דימת טָאה ָאגַאקיש ןופ בושי רעשידיא רע ;

 רעטַאעט ןשידיא םענופ טיבעג ןפיוא טרָא ןקיטכיוו ַא ןעמ

 ,ץניװָארּפ רענַאקירעמַא רעד ףיוא

 ןטימ טעטלַאװרַאפ ןטרָאד טָאה רָאי קיסיירד רעבירַא

 יד .ןַאמקילג .ּפ סַאילע לַארטַאעט רעד רעטַאעט-סַאלַאּפ 2

 ,ןָאסירָאמ ,יקסװעשַאמָאט ,רעלסעק ,רעלדַא :עניב רעשידיא רעד ןופ םילודג

 ייב טליּפשעג ןבָאה ,רוד םענעי ןופ סרעלטסניק ערעדנַא ןוא ןיצּפיל ,שילַאק

 ,רעטַאעט ןיא ןענַאמקילג

 -עגנָא גנַאל ןרָאי ןבָאה רענטרעג ינעשזד ןוא ףלָאדַא סרעליּפשיוש יד

 טליּפשעג ןבָאה ןטרָאד ."רעטַאעט ליװעדָאװ טנעדנעּפעדניא; םעד טימ טריפ

 -- ןוז רעייז טימ דניירפנעזייוו ילַאס ןוא פיליפ : יװ ,ןענַארעטעװ עכלעזַא

 ;ינומ לוָאּפ רָאיטקַא רעשילגנע-שידיא רענערָאװעג-טמירַאב רעטעּפש רעד

 ןוא גניווריוא ,ימייה :רעדניק ערעייז טימ ןָאסבָאקיישזד יטעב ןוא ףסוי ךיוא

 ערעייז טימ ינעפ יורפ ןייז ןוא ןַאמסָארג .ב לעומעס ,ןָאסבָאקיישזד ַאטעירנעה

 טימ ןרָאװעג זיא וָאשזד) ןַאמסָארג םירמ ןוא ןעלעה ,וָאשזד ,גניווריוא : רעדניק

 ,(רעטַאעט ןשילגנע םענופ רעטלַאװרַאפ ױעטנעטעּפמָאק ַא טייצ רעד

 -נעל ךס ַא ןטלַאהעגנָא ןָאזעס-רעטַאעט רעשידיא רעד טָאה ָאגַאקיש ןיא

 ןָאזעס רעקיכָאװ-קיסיירד-ןוא-סקעז רעד יו ךיג ױזַא .קרָאיײוינ ןיא יו רעג
 יד ץניװָארּפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא דלַאב ךיז ןבָאה ,טקידנערַאפ ךיז טָאה
 טורשרַאמ רעייז ףיוא .סרעלטסניק עשידיא עטסטנעקרענָא ןוא עטסקיטכיוו
 -רעטַאעט רעטסקיטכיװ רעד זיא ברעמ-לטימ ןופ םיבושי עשידיא יד וצ
 ,ָאגאקיש ןעוועג טקנוּפ

 רעד .ןעגנוטייצ עשידיא עכעלגעט ייווצ ןענישרעד ןענייז ָאגַאקיש ןיא
 ןיא יירעקורד רענעגייא ןַא ןיא טקורדעג ךיז טָאה "סטרעוורָאפא רעקרָאי-וינ
 יד ,ןילוָאּפ סירָאמ : רעטלַאװרַאפ : לעגיס בקעי : רָאטקַאדער .אפוג ָאגַאקיש

 -ער ."רעירוק רעשידיא רעד; ןעוועג זיא גנוטייצ עשידיא עכעלגעט עטייווצ
 ,דמלמ רייד : רָאטקַאד

 -ינַאגרָא עכעלטּפַאשלעזעג ,עקיטעטליואוו ,עלערוטלוק עלַאקָאל יד ץוח
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 "יטקַא עקידנטיידַאב ַא טריפעגנָא ןטרָאד ןבָאה ,ןטפַאשנַאמסדנַאל ןוא סעיצַאז

 -טשינ םעד ןופ ןגייווצ יד ךיוא יװ ,גניר-רעטעברַא ןופ סעשטנערב יד טעטיוו

 טרירביו שממ טָאה'ס .דנַאברַאפ-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ ןטעדנירגעג גנַאל

 ןפַאש ןוא ןבעל שידיא טימ

 יד ןעמונרַאפ ךיוא טָאה ָאגַאקיש ןיא עיציזָאּפ-רעטַאעט ענעעזעגנָא ןַא

 -- רעטעּפש ,"לקריוס רעשיטַאמַארד-שירַארעטיל, טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד

 יז ןבָאה ןרָאי ןופ ךשמ ןיא .*בולק-קיטַאמַארד רעשירַארעטיל וויסערגָארּפ,

 טימ ,ןגרוטַאמַארד עכעלטלעוו ןוא עשידיא ןופ קרעװ:-רעטַאעט טריפעגפיוא

 ףסוי ,ימע"ןב בקעי :יװ ,ןרָאסישזער עטריטרָאּפמיא-לעיצעּפס ןופ ףליה רעד

 .,יקסווערָאמ םהרבא ,לטסעמ בקעי ,ןדַאפדלָאג ףלָאװ ,םיובלטייט םהרבא ,ווָאלוב

 | ,עניב רעשידיא רעד ףיוא שזַאטס טימ ןרָאסישזער ערעדנַא ץוח

 -לעזעג רעד ןעוועג זיא עּפורג רעשיטַאמַארד רעד ןופ רעציזרָאפ רעד

 :רעדילגטימ יד ןשיווצ .ווָאבוד בקעי דיסח-רעטַאעט ןוא רעוט רעכעלטפַאש

 ןימינב ,רוקרעמ ףלָאװ ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ,ןידַאב ַאינָאס ןוא לואס ,ןָאסיײמ סירָאמ

 השמ ,לַאקַאב בייל ,לעזיימ יכדרמ .,סיציג ַאינַאמ ,ןַאמרעטסוש .ה ,ןייבשיפ

 -ביל לָאצ עשּפיה ַא ךָאנ עּפורג רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רעטעּפש .,סוטַאמ

 ןענידרַאפ וצ .ךַאז-ייב ַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןליּפש סָאד ןעמעוו ייב ,סרעבָאה

 -עפָארּפ עקידנריטיפָארּפ רעמ ןבילקעגסיוא ךיז רַאפ ייז ןבָאה הסנרּפ ףיוא

 . יייסעיס

 ךיז טָאה ,ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןיב ךיא ואוו ,רעטַאעט-ליײדנָאל עיינ סָאד

 ןופ ץרַאה עמַאס ןיא וינעווע דרָאפַארק ןוא סַאג רעט12 רעד ףיוא ןענופעג

 רעד ןופ ןרָאװעג טרידיסבוס זיא גנומענרעטנוא יד .טנגעג רעשידיא רעד

 לָאמ ןטשרע םוצ טריסַאּפ טָאה סנױזַא ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעשיטָאטש

 רעד ץוח) ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןייק ךָאנ טָאה טלָאמעד זיב .עקירעמַא ןיא

 "ָאָאק גנע טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד רעכלעוו טימ ,רעשיטסילַאיצָאס

 .רעטַאעט ןשידיא ןטימ גנודניברַאפ םוש ןייק טַאהעג טשינ (טרירעּפ

 טמיטשַאב זיא רעטַאעטי-לײדנָאל םעד ןופ רעטלַאװרַאפ-טּפיױה םעד רַאפ

 ילרַאשט .,ןײטשדלָאג סיאול --- רעטלַאװרַאפ-ףליהעג .ןָאסלענ ילרַאשט ןרָאװעג

 ןשיפַא יד ןגָארטעצ ןוא ןּפעלקסיוא טימ ןעמונרַאפ ןרָאי עלַא ךיז טָאה ןָאסלענ

 רעוויטקַא ןַא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא רע .רעטַאעט ןשילגנע ןוא ןשידיא ןופ

 ןביילקסיוא טנעקעג ןעד ייז ןבָאה .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןיא רעוט

 -יינ רעייז ןופ רָאטקעריד-טּפיױה ןופ טמַא םעד רַאפ טַאדידנַאק ןרעקיסַאּפ ַא

 ?ןָאסלענ ילרַאשט יװ ,רעטַאעט-לײדנָאל ןשידיא ןטריזינַאגרָא

 -ַאעט ַא טימ ןריפוצנָא יקב ןייק ןעוועג טשינ זיא ןָאסלענ ילרַאשט יוװױזַא
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 טרישזַאגנַא דלַאב רע טָאה ,רעטַאעט ןשידיא ַא טרפב ,ללכב טפעשעג-רעט

 -ךלָאג .ןײטשדלָאג סיאול לַארטַאעט ןוא רָאילפוס םעד ץעוי-לעב ןייז רַאפ

 ךיא ןעוו ָאגַאקיש ןיא ַאמשזַאגנַא םעד רַאפ טרידנעמָאקער ךימ טָאה ןייטש

 ,עינעמור ןיא ןעוועג ךָאנ ןיב

 יד רעדייא געט עכעלטע ןעמוקעגנָא ךיא ןיב קרָאי-וינ ןייק עּפָאריײא ןופ

 ןעגנערברַאפ וצ טייצ ליפוצ .ָאגַאקיש ןייק ןרָאפ וצ ןבילקעג ךיז טָאה עּפורט

 ,טַאהעג טשינ ךיא בָאה עלעקנַאי עלעדנוז ןיימ טימ ןוא ינעשזד יורפ ןיימ טימ

 ,רעטַאעט-קיריל ןיא ןָאזעס ַא ךָאנ ףיוא ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא ינעשזד

 ןייק ןעוועג טשינ ריא רַאפ זיא'ס ואוו ,ָאגַאקיש ןייק רימ טימ ךיז ןּפעלש וצ

 ,קשח ןייק טַאהעג טשינ יז טָאה ,רעטסעקרָא ןיא ןליּפש וצ טכיזסיוא םוש

 רימ ןבָאה .קרָאי-וינ ןיא ַאמשזַאגנַא ןַא טכַאמעג ריא ךיז טָאה'ס ןעוו טרפב

 -שיילפ רעד טימ ןעניואוו ןביילב ןלָאז ןעלעקנַאי טימ ינעשזד זַא טמיטשַאב

 ...ןײלַא ןרעדנַאװ רעדיוו ןיוש לע ךיא ןוא ,קרַאּפ-ָארָאב ןיא ,החּפשמ:ןַאמ
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 -רעטַאעט ַאזַא ,ץַאלַאּפ ַא תמאב זיא ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-לײדנָאל רעד

 -עמַא ןיא טשינ ןוא עּפָאריײא ןיא טשינ -- ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה ןינב

 טָאה'ס .ָאניק ַא רַאפ ןרָאװעג טיובעג זיא רעטַאעט סָאד זַא טדער'מ .עקיר

 "עג זיא טנגעג יד יװױזַא .ןביולג ךיז טזָאל'ס .רַאלָאד ןָאילימ ַא טסָאקעגּפָא

 ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד יד טָאה ,ןטפעשעג-ָאניק יד רַאפ טליּפשעגסיױא ןרָאװ

 ,רעטַאעט ןשידיא ַא רַאפ ןינב םעד ןעמונעגרעביא

 ייז ,ןָאזַאטַאנ ַאנַא ןוא סוילושזד ןענייז עּפורט רעזנוא ןופ סרַאטס יד

 ערעדנַא ןליּפש ןעמוק ןלעװ םעדכָאנ ,ןכָאװ ןעצ ףיוא טרישזַאגנַא ןענייז

 ףרַאד סָאװ ,ןָאזעס ןצנַאג ןפיוא טרישזַאגנַא זיא רעבָא עּפורט יד .סרַאטס

 ,ןכָאװ קיסיירד-ןוא-סקעז עצנַאג ןטלַאהנָא

 "זייא עדלָאג ,ןַאמלוב יטריוג ,סילַאיב ַאטעזָאר : ןופ טײטשַאב עּפורט יד

 רָאסישזער) םיובלטייט םהרבא ,רעלגניר טענַאשזד ,ביורטנייוו סיצנערפ ,ןַאמ

 ,ץַארַאב יטרָאמ ,רעּפַאּפ דוד ,ףָאקניס בייא ,(רַאוטרעּפער ןטסנרע םעד ןופ

 { וַארב ריאמ : רָאילפוס .וָאקָאלבַאי םייח ןוא לַאטנעזָאר ַאשַאי ,טרַאה בייא

 ;רעװַאשערק סקַאמ -- רעטלַאװרַאפ-טיפענעב ;יקסּפָאסָא יבור : טנעגיריד

 --- רעמויטסָאק ; (ןָאסלענ ילרַאשט ןופ רעדורב ַא) ןָאסלענ ןַאמייה --- רעריסַאק

 .ןַאמרעב
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 קוסּפ םוצ וצ טשינ טזָאל'מ

 ,ןלָאר עשיטַאמַארד ןוא-גנַאזעג עטשרע יד ןליּפש וצ טרישזַאגנַא ןיב ךיא

 -ימָאק-ףוב םענופ רעליּפשיוש ַא זיא ןָאזַאטַאנ סוילושזד זַא טסואוועג בָאה ךיא

 וצ טייהנגעלעג עטוג ַא ןבָאה לעוו'כ זַא רעכיז ןעוועג ךיא ןיב ,רנַאשז רעק

 ,ןלָאר עקיסַאּפ ןליּפש

 עקיסַאּפ ןייק עסעיּפ רעטשרע רעד ןיא זיא ךייא רַאפ !ווָאקָאלבַאי ---

 טשינ ךייא ךָאד לעװ ךיא .הרושב יד ןָא ןָאזנַאטַאנ רימ טגָאז --- ָאטשינ עלָאר

 טגרָאז רעבָא --- ןדנ ןיא ןיירַא רימ רֶע טצַאש -- ...עקלָאר ַא םתס ןלייטוצ

 ןבָאה ךיא לעװ ,ןרילָארטסַאג ָאד לעװ ךיא סָאװ ןכָאװ ןעצ יד ךרוד ! טשינ ךיז

 טפרַאד -- רימ רע טנַאמרעד -- לייוורעד רעבָא ,ןלָאר ענייפ רָאג ךייא רַאפ

 בָאה ךיא סָאװ עטערעּפָא רעד וצ סקיריל יד ןביירש ,ךַאמּפָא רעייא טיול ,ריא

 ןוא הבוט עכעלנעזרעּפ ַא רימ טוט טייצ רעבלעז רעד ןיא :טנעײלעג טציא

 ,קיזומ רעד טימ ןיקספָאסָא סױרַא טפלעה

 רעקיאעפ ַא רעייז זיא ,טסינַאיּפ רעטריטנַאלַאט ,רעגנוי ַא ,יקספָאסָא יבור

 רַאפ זיא עטערעּפָא רעצנַאג ַא רַאפ קיזומ ןרינָאּפמָאק סָאד רעבָא ,רעקיזומ

 טכענ ןוא געט עצנַאג ּפָא רימ ןציז .הכלה ערעווש ַא ןעוועג טלָאמעד םיא

 ןיא ןעגנודעג זנוא רַאפ טָאה עסערּפמיא יד סָאװ ,לרעמיצ רעדנוזַאב ַא ןיא

 רעזנוא ןופ ןרָאיטקַא בור סָאד ןייא ןעייטש סע ואוו ,*לעטָאה:-ןעיַאג, םעד

 "לעטָאה-קרַאּפ; םעד ןיא טריטרַאװקעגנייא ךיז ןבָאה עקירעביא יד) עּפורט

 רעד ףיוא רדסכ טרָאד ןטעברַא ךיא ןוא יקספָאסָא .(רעטַאעט םעד ןגעקטנַא

 "עג זיא יקספָאסָא יבור) גנוריפפיוא רעטשרע רעזנוא ןופ לייט רעשילַאקיזומ

 עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא קיטעט רעייז זיא רע ,רעקיזומ רענעעזעגנָא ןַא ןרָאװ

 | ,(טנגגמוא ןוא ןָאטסָאב ןופ ןזיירק

 רעבָא ,ןעמונעג לײטנָא טשינ עקַאט ךיא בָאה עסעיּפ-גנונעפערעד רעד ןיא

 -- ןעוועג זיא רעגייטש ןיימ יו .טזָאלעגכרוד טשינ ךיא בָאה סעיציטעּפער יד

 -רָאפ זיא'ס סָאװ ץלַא וצ טקוקעגוצ טוג ךיז ךיא בָאה --- טציא ךָאנ זיא ןוא

 .עניב רעד ףיוא ןבָארּפ יד תעב ןעמוקעג

 חסונ םענעטינשעגוצ ןכעלטנייוועג םעד טימ ,עשירַאנ ַא זיא עקסעיּפ יד

 ; טשינ רע ליוװ --- יז ליוו ; טשינ יז ליוו -- רע ליוו : סעקטערעּפָא עלַא ןופ

 ;השורי יד ןרַאנסױא ליו ןתח רעד :ךודיש םעד טרעטשעצ עטַאט רעד

 "עג רעבָאהביל-רַאטס רעד ןוא טָאלּפמָאק םעד ףיוא-טרעלק רעקימָאק רעד

 םיכסמ ךיוא ןיוש זיא עטַאט רעד לייוו ,ענָאדַאמירּפ יד -- לדיימ סָאד טניוו

 ...ךודיש םוצ
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 "נָאק סנָאזנַאטַאנ רָאסישזער םעד סערעטניא טימ טגלָאפעגכָאנ בָאה ךיא

 ןיא ןעזעג טשינ ךיא בָאה וטפיוא םעיינ ןייק .גנוריפפיוא רעד ןופ עיצּפעצ

 ,סעיצַארָאקעד :םענרַאפ טימ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא ץלַא ,תמא .,ישזער ןייז

 טשינ ןעמ טָאה גנוריפפיוא רעד ףיוא טלעג ןייק ,ןטקעפע-טכיל ,ןעמויטסָאק

 טימ ןעוועג ץלַא עקַאט זיא --- ץלַא רַאפ טלָאצ ײטרַאּפ יד .טעװעלַאשזעג/

 ,טנַאה רעטיירב רעד

 (יִאב-יסוּפ) בייא רעביל רעד ןעוועג זיא עּפורט רעד ןופ רעקימָאק רעד

 ןייז ןופ טסקעט םעד ןרידוטש סָאד רעווש רעייז ןעמקעגנָא זיא םיא .ףָאקניס

 טפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ןטעוד יד ןופ רעטרעוו יד טימ קיזומ יד טרפב ,עלָאר

 טושּפ םיא זיא'ס .ביורטנייוו סיצנערפ ,עשרָאינטרַאּפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעגניז

 ךָאנ ןוא קיזומ יד טשינ ,עלָאר יד טשינ --- ןײרַא ּפָאק ןיא ןכָארקעג טשינ

 ,תורצ יד וצ ןעמַארג ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ סקיריל יד רעקינייװ

 -לקירטַאעט רעשידיא, רעד ייב קרָאיוינ ןיא ןגעלעג רָאג םיא זיא ּפָאק ןייז

 -רעטַאעט ןוא ןרָאיטקַא עשידיא עמערָא ,עקנַארק יד ןלעװ ױזַאיװ ,?סנעײלַא

 ,טגרָאזעג ךיז רע טָאה --- םיא ןָא ןייגַאב ךיז ןשטנעמ

 םיא טימ בָאה ךיא .ןירַא טנעה עניימ ןיא ןעמונעג ןּפָאקניס בָאה ךיא

 ,ּפָאק ןיא טּפַאלקעגנײרַא "הרות, יד םיא בָאה'כ זיב "טעווערבוזעג; גנַאל ױזַא

 טײקרַאבקנַאד ןופ .ףליה ןיימ רַאפ רַאבקנַאד רעייז ןעוועג רימ זיא ףָאקניס

 -לקירטַאעט, רעד ןיא דילגטימ ַא רַאפ ןגָאלשעגרָאפ דלַאב ךימ רע טָאה
 ךָאנ ?סנעײלַאק רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ךיא ןיב םורַא ױזַא ,?סנעײלַא

 ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא ןעמונעגניירַא ךימ טָאה'מ רעדייא
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 ךיא .ןײטשדלָאג החּפשמ רעד ייב הריד רעטַאוירּפ ַא ןיא ןיואוו ךיא

 -- רקיע רעד ןוא שימייה ,קיטכיצ זיא'ס ,לרעמיצ רעדנוזַאב ַא םענרַאפ
 -רַאק, ןייק טשינ רימ טסָאק ,רעטַָאעט םוצ טנעָאנ ךיוא זיא'ס .קיליב זיא'ס

 "דךלָאג יד .עבָארּפ וצ ןרָאפ ףיוא טייצ ןייק ןרטּפ טשינ ףרַאד ךיא ןוא "ריעפ
 -עט ןופ םייהַא םוק ךיא ןעוו .םענעגייא ןַא יװ ךימ טכַארטַאב החּפשמ-ןייטש

 .ןדערוצסיוא טרָאװ ַא ןעמעוו טימ שטָאכ ךיא בָאה ,רעטַא

 רעטַאעט ןבעל ,(דוָאר-טלעװזור רעטעּפש) סַאג רעטפלעווצ רעד ףיוא

 -רעטָאעט ַא ,"לַאיָאר-עפַאק, יד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ,ריטרַאװק ןיימ ןוא
 טימ .קרָאי-וינ ןיא *לַאיָאר-עפַאקק רעד ןופ רעגייטש ןפיוא עינרַאצעביק
 .יקצילּפעט לדנעמ רעליּפשיוש -ןַארעטעװ רעד טריפעגנָא טָאה עפַאק רעד
 רעד "לַאיָאר, יד ןעמונעגרעביא טָאה ,ָאגַאקיש ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקַאלבַאי ןַאמרעה 126

 -לעזעג רעשיטַאמַארד; רעד ןופ תוחוכ עקיטכיוו יד ןופ רענייא ןוא לַארטַאעט

 ,(סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה יקצילּפעט) ןָאסיײמ סירָאמ ,*טפַאש

 "רב ,תונותח : תוחמש עשידיא ןרָאװעג טעװַארּפעג ןענייז *לַאיָאר, ןיא

 יד ןטרעצנָאקיגנַאזעג ןוא-טרָאװ ערעייז טריפעגכרוד ןבָאה ןטרָאד ,סהווצמ

 רַאלָאד רָאּפ ַא ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה עכלעוו ןטסיטרַא עקידנרָאפכרוד

 יד ,ןטייצלָאמ עניימ ןסעגעג ךיא בָאה *לַאיָאר, ןיא ...ךרדה-תואצוה ףיוא

 געלפ טייצ-וצ-טייצ ןופ ...ןעזעגוצ ךימ ןבָאה סרעטייוו יד ןוא םיתב-ילעב

 םעד .ןרתלַא וצ רעדָא ,ןַארָאטסער ןיא ןצריוועג וצ ןּפַאכנײרַא ךיוא ךיז ךיא

 טימ ןוא גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ טכַאנייב רָאנ ןענוגרַאפ ךיז ךיא בָאה ןגינעגרַאפ

 ...ןטסָאק ןזָאל ךיז טפרַאדַאב ןעמ טָאה ןטרָאד ...טניירפ עטוג

 ,עסעיּפ רעטשרע רעד ןיא ןעמונעגליײטנָא טשינ בָאה ךיא סָאװ ךמס ןפיוא

 -ילָאּפ יד ףיוא ןטערטפיוא לָאז ךיא ןָאסלענ רָאטקעריד רעזנוא ךימ טעברַאפ

 יד רַאפ ןייא-טנדרָא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד יד סָאװ ןעגנולמַאזרַאפ עשיט

 "ער-טָאטש רעד ןיא ןטמַא ענעדיישרַאפ ףיוא "ןפיולק עכלעוו *סנשיטילָאּפ

 "רעד ןסיורג ןיימ רַאפ "סעסָאב; ענייז ןופ טידערק טגירק ןָאסלענ .גנוריג

 טייג סע רעדייא ךָאנ ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז ףיוא ןטירטפיוא יד ייב גלָאפ

 ...רעטַאעט-לײדנָאל ןכעלטפַאשלעזעג רעייז ןיא גנַאהרָאפ רעד ףױרַא

 לָאז ךיא :טעברַא לקיטש ַא ךָאנ וצ רימ ןלייט ןײטשדלָאג ןוא ןָאסלענ

 -ַאר סרעלימ ףיוא ,רעטַאעט ןטימ תוכייש ןיא ,םַארגָארּפ-ָאידַאר ַא טימ ןריפנָא

 -ילבוּפ סָאד טָאה ןעמַארגָארּפדָאידַאר עניימ ןופ עכעלטע ךָאנ .עיצנַאטס-ָאיד

 "עג ךימ ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ ,טפול רעד ךרוד רימ טימ טנעקַאב ךיז םוק

 .עניב רעד ףיוא ןעזעג ןוא טרעה

 רימ טזָאל ,ןָאינייןרָאיטקַא רעד ןופ רעטערטרַאפ רעד ,ןיקסוג ןבואר

 קיטנוז ןדעי ןייא-טנדרָא ָאגַאקיש ןיא גניר-רעטעברַא רעד יװױזַא : ןסיוו

 ,טרעצנָאק ַא טימ ןטערטפיוא ןוא ןייז טוג ױזַא ךיא לָאז ,םורָאפ ַא ירפרעדניא

 -רעטעברַא ןופ רעטערטרַאפ םעד טימ שינָאפעלעט ןדנוברַאפ ףכית ךיז בָאה'כ

 ףיוא ןטערטוצפיוא טייקטיירג ןיימ טגיילעגרָאפ ןוא ,שילַאק טניירפ ,גניר

 עניימ .םַארגָארּפ-גנַאזעג ןוא-טרָאװ ןקיסַאּפ ַא טימ ןעגנומענרעטנוא ערעייז

 יד ןופ ךשמ ןיא סמורָאפ יד ייב קיטנוז ןדעי טעמכ ןטירטפיוא עקידמניחב

 ,רבד-םש ַא ןרָאװעג זיא ,ָאגַאקיש ןיא טליּפשעג בָאה ךיא סָאװ ןענָאזעס ייווצ

 דימת ךימ ןבָאה ָאגַאקיש ןיא גניר-רעטעברַא ןופ רעדילגטימ ןוא עטמאַאב יד

 ןוא טפַאשטניירפ טימ -- ףיוא טציא ךָאנ ךימ ןעמענ ןוא -- ןעמונעגפיוא

 ,טייקשירבח
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 "עוו טימ ,ןיב ךיא יװ רָאיטקַא ןַא ןרישזַאגנַא ןרַאפ טידערק ןצנַאג םעד

 ,ןײטשדלָאג יאול ןעמונעג ךיז טָאה ,רעכעל עלַא ןּפָאטשרַאפ ןעק'מ ןעמ

 עניימ טימ תוכייש ןיא דָאזיּפע ןװַאקישט ַא ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא'ס

 יד ףיוא ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ ןעגניטימ יד ףיוא ןטירטפיוא

 .ָאגַאקיש ןיא גניר-רעטעברַא ןופ סמורָאפ

 -:ײרַא זיא קרָאי-וינ ןיא גניר-רעטעברַא ןופ סיפָא ןלַאנָאיצַאנ םעד ןיא

 רענדָארג ןופ דילגטימ ַא ,ךיא זַא :עגַאלק ַא רימ ןגעק ןרָאװעג טכַארבעג

 רעד ןופ טרישזנַארַא ןעגניטימ עשיטילָאּפ יד ףיוא ףיוא-טערט ,74 שטנערב

 -יטסנָאק רעד ןגעק זיא סָאד ןוא -- ָאגַאקיש ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,גניר-רעטעברַא ןופ ןּפיצנירּפ עלַא ןוא עיצוט

 ןפלעה יװ "אטח; ַאזַא רַאפ .ןלַאעדיא ןוא תודוסי עשיטסילַאיצָאס ענייר ףיוא

 ןרָאי ענעי ןיא ןעמ טָאה ןטַאדידנַאק-ײטרַאּפ ערעדנַא רַאפ ןרידנַאגַאּפָארּפ

 טפַאשרעדילגטימ ןיימ ךיוא זיא אלימב .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןסָאלשעגסיױא

 ...הנכס ןיא ןענַאטשעג גניר-רעטעברַא ןיא

 ןפיוא ןעמענ ךימ טייג ןעמ זַא ,ןרעיוא סניקסוג וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס ןעוו

 -יוא ןרָאװעג רע זיא ,גנירירעטעברַא םעד ןגעק ןכערברַאפ ןיימ רַאפ לבמיצ

 : ךיז-רעס

 טשינ טלָאמעד ךָאנ ןיב'כ שטָאכ) טהנעטעג רע טָאה -- ? שטייטס --
 ךעלנעזרעּפ ךיז ןלעטשוצ ןוא ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא דילגטימ ןייק ןעוועג
 -ָאלבַאי טָאה יאדווא -- (טנעקעג טשינ ךיא בָאה קרָאייוינ ןיא טּפשמ םוצ
 -סוג טָאה --- ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד רַאפ ןטערטוצפיוא טכער ַא ווָאק
 ךָאד םיא טלָאצ ,ײטרַאּפ יד ,יז ? רע טָאה הרירב ַא --- טקידיײטרַאפ ךימ ןיק
 סיוא ךָאד טלַאה ײטרַאּפ יד !עּפורט עצנַאג יד ןוא םיא ! תוריכש עכעלטנכעוו

 וצ ןגָאז לָאז ווָאקָאלבַאי זַא ריא טליוו !ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד

 ערעייז ףיוא רָאנ ,רע ליוו סעשזדייוו זַא ,ןטַארקָאמעד יד ,*סעסָאב; ענייז
 יד ? טסילַאיצַאס ַא זיא רע לייוו ןטערטפיוא טשינ רע ליוו ןעגנומענרעטנוא
 ןטעברַא וצ ןגָאזּפָא ךיז ןלעװ רעטנעצ-טנעמרַאג רעקרָאי-וינ ןיא רעטעברַא
 סעשזדייוו רעבָא ,רענַאקילבוּפער ַא רעדָא ,טַארקָאמעד ַא זיא *סָאב; רעד לייוו
 ןעוו ךָאנ טרפב !ךעלרעכעל ךָאד זיא'ס !?ךָאװ עדעי ןגירק ןלעוו ייז ןלעוו

 סָאװ ,םעד ןגעק ןצעזוצסיוא טשינרָאג טָאה ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד יד ,יז
 ןדעי םניחב ףיוא-ןטערט עּפורט רעד ןופ ןטסיטרַא ערעדנַא יד ןוא ווָאקָאלבַאי
 -ַאּפָארּפ טרעוו סע ואוו ,סמורָאפ-גניר-רעטעברַא יד ייב ירפרעדניא קיטנוז
 ,..ץעיגָאלָאעדיא עשיטסילַאיצָאס טרידנַאג

 -טימ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ,ןיקסוג יװ טַאקָאװדַא ןרעסעב ןייק
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 טנעקעג טשינ ךיז ךיא בָאה ,גניר-רעטעברַא ןופ סיפָא ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעדילג

 ןיד'קספ רעד .טקריוװעג ןבָאה ןטנעמוגרַא עקידרשיה-לכש ענייז ,ןשטניוו

 ! קידלושמוא -- ןעוועג זיא
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 טַאהעג האנה קרַאטש רעייז ןבָאה ָאגַאקיש ןופ טײלסדנַאל רענדָארג עניימ

 ןבָאה ייז ,*טַארב-שַאנא ַא רַאפ עקמייח ריע-ןב רעייז טלַאה'מ סָאװ םעד ןופ

 -ָאטס רתלא ןַאבַארַאב ןפיוא רערעל רענדָארג ןיימ .רימ טימ טסיורגעג ךיז

 ןעמונעגפיוא דימת ךימ ןבָאה ןעיורפ ערעייז ןוא טימסדלָאג ,ןילעי ,יקסרָאיל

 עקיצרַאה ַא רימ וצ ןזיװעגסױרַא ןבָאה ייז .םענעגייא ןַא יו ןעמייה ערעייז ןיא

 טשרע ןעוועג ןיב ךיא ואוו ,ענדָארג ןופ סורג רעקידעבעל ןיימ .גנואיצַאב

 ,רבק סנטַאט ןיימ ףיוא הבצמ ַא ןלעטש וצ ידכ ,קירוצ םישדח עכעלטע טימ

 רענײמעגלַא רעד ןגעוו טלייצרעד ךיוא ייז בָאה'כ ,טרירעג קרַאטש ייז טָאה

 עשידיא יד וצ טשינ ןזָאל ןקַאילָאּפ יד זַא :ענדָארג ןיא עגַאל רעקירעיורט

 "וטיטסניא-ףליה עשידיא יד ;שממ טרעגנוה'מ ; ךַאפ םוש ןייק וצ רעטעברַא

 "מוא ,עמערָא ערעזנוא ןפלעה וצ ןדנָאפ גונעג טשינ ןבָאה טָאטש ןופ סעיצ

 ַא ןרישזנַארַא וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .ענדָארג ןיא טײלסדנַאל עכעלקילג

 עצנַאג יד ןוא רעטַאעט-לײדנָאל םעד ןיא זנוא ייב גנולעטשרָאפ-טיפענעב

 .ענדָארג ןיא ןטלַאטשנַא עקיטעטליואוו יד רַאפ ןרעוו טקישעגקעװַא לָאז הסנכה

6 

 "רעייפ ַא ןעוועג זיא רעטַאעט-לײדנָאל ןיא גנולעטשרָאפ ערעימערּפ יד

 יד ןרָאװעג ןטעברַאפ ןענייז גנונעפערעד רעד וצ .עקידבוט"-םוי ַא ,עכעל

 "לעזעג ןוא ןשיטילָאּפ ןשיטָאטש ןופ *ּפעק-ןּפרַאקא עכעלטסירק ןוא עשידיא

 "רָאפ יד ןעוועג ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענייז םינתוחמ-טּפיוה יד .ןבעל ןכעלטפַאש

 טלָאמעד טָאה סָאװ ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ סנשיטילָאּפ ןוא סרעייטש

 ,טָאטש ןיא טריגער

 יד .ןעוועג ןח"אשונ קרַאטש רעייז ןבָאה עּפורט יד ןוא גנולעטשרָאפ יד

 "יא טיירפרעד שממ טָאה עדייבעג-רעטַאעט עקידרַאלָאד-ןָאילימ עקיטכערּפ

 ךיז ןעמ טָאה רעטַאעט שידיא ןליּפש וצ ץַאלַאּפ ַאזַא טימ .רעצרעה עשיד

 רעד ןופ *סעשטיּפס/, יד ןעוועג לחומ וליפא טָאה םלוע רעד .,ןסיורג טגעמעג

 טלעטשעגוצ ךייא ןבָאה רימ !ןדיא :קַאלשרעטנוא ןשיטילָאּפ םעד טימ עניב

 טעװ ןלַאװ עקידנעמוק יד ןיא זַא ךייא ןופ רימ ןטרַאװרעד ,רעטַאעט שידיא ַא

 ...(עמיטש) *טוָאװ, רעייא טימ ןעמוקנגעקטנַא זנוא ריא

 .לעגיס .י ,רעקיטירק-רעטַאעט ןוא "סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער רעד
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 רעד ןופ סרעליּפשיוש יד ןוא גנוריפפיוא יד טביולעג קרַאטש רעייז טָאה

 טָאה ,טליּפשעג טשינ עסעיּפ רעד ןיא בָאה ךיא שטָאכ ,ךימ וליפַא .עּפורט

 ןביול וצ ךימ טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה רע .הבוטל טנָאמרעד ךיוא רע

 ,ָאידַאר רעד ףיוא ןוא סמורָאפ-גניר-רעטעברַא יד ףיוא ןטירטפיוא עניימ רַאפ

 -- עניב רעד ףיוא ךיוא ןעז וצ ךימ דלודעגמוא טימ ןיוש טרַאװ םלוע רעד

 ,ןבירשעג רע טָאה

 ךיוא טָאה ,ןילָאגרַאמ .א ר"ד ,"רעירוק, ןופ רעקיטירק-רעטַאעט רעד

 "עצ ױזַא טָאה רע .גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו טײקמערַאװ ךס ַא טימ ןבירשעג

 קורדנייא ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס זַא עסעיּפ רעד ןופ טעשזוס םעד טרעדילג

 :קרעוװרעטסיימ ַא טליּפשעג טלָאוװ'מ יו

 -ַאמַארד סע טָאה ןילָאגרַאמ ר"ד ױזַאיװ עסעיּפ יד טליּפש ןעמ ןעוו ---

 -עפַאק, ןיא טלציוועג ךיז ןשטנעמ-רעטַאעט ןבָאה --- "רעירוק; ןיא טריזיט

 -עטניא ןוא רעכעלשטנעמ ךס ַא ןעמוקעגסױרַא עסעיּפ יד טלָאװ --- *לַאיָאר

 ,רעטנַאסער

 :רימ רַאפ טיױרטרַאפ ןילָאגרַאמ ר"ד ךיז טָאה ךעלסּפענש עכעלטע ךָאנ

 טימ קיטילַאּפ ןשיווצ "ךודיש, ןטריניבמָאק םעד ןופ טשינ טלַאה ךיא ---

 ןיא ?עקיטילָאּפ , רעייז ןריפ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןלָאז ...רעטַאעט שידיא

 קיטילָאּפ-רעטַאעט רעייז ןריפ ןפרַאד סרעליּפשיוש יד ןוא ,ןלַאקָאל ערעייז

 ,רעטַאעט רעשידיא טרפב ,רעטַאעט רעלענָאיסעּפָארּפ ,*לַאיָאר-עּפַאק,, ןיא

 ןפָא ןריט יד ןטלַאה ףרַאד רעטַאעט ַא .קיטילָאּפ ןיא ןשימ טשינ ךיז רָאט

 ... םַאנסיוא ןָא ,ןעמעלַא רַאפ

 קיטילַאּפ-ןסילוקרעטניה

 דייררעביא ןַא סעּפע רע טָאה .,ןקילגה-לכ וצ רימ טגָאז ןָאסלענ ילרַאשט

 | : דלַאב רע טעשַארטס ,ןענָאזנַאטַאנ טימ

 ןיא ,טשינ רעמָאט .טוג זיא קיטַאטס ַא יו ןריפפיוא ךיז וטסעװ ---

 םוצ טשינ רעייז רימ זיא קיטילָאּפ-רעטַאעט עקיליב יד-טָא !וָאקָאלבַאי ָאד

 ,ןצרַאה

 ?ןגיױא סנָאזנַאטַאנ ןיא ןח"אשונ טשינ ןיב ךיא סָאװ רעדנואוו ַא זיא

 ,םיא רעביא שטייב ַא ןעוועג טלָאװ ךיא יװ -- טכער טימ ןוא -- טליפ רע

 -- טקיטומעג ךיז ךיא בָאה -- ןלַאפעגניירַא ןיב'כ ,ןלַאפרַאפ ,אלימ

 ,עּפָאריײא ןייק קירוצ ַאדייה ןוא ןָאזעס םעד ןעמוקרעביא ,זיא'ס יװ ,ףרַאד'מ

 ןעצ יד ןקידנע טעװ ןָאזנַאטַאנ יו ךיג ױזַא זַא רימ טרעכיזרַאפ ןָאסלענ
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 לעװ ךיא ןוא עסעיּפ ַא עניימ ןריפפיוא ךיא לעװ ,טקַארטנָאק ןייז ןופ ןכָאװ

 ,עלָאר-טּפיױה יד ןליּפש

 ןטשרע ןַא ןבעג רימ לָאז'מ זַא רָאפ טגָאלש ןײטשדלָאג יאול טניירפ ןיימ

 ןייק טפיוקרַאפ טשינ ןענייז סע ןעוו ,טנוװָא קיטשרענָאד ַא ןיא ,טירטפיוא

 רָאדיזיא ןיא -- רע טרידנעמָאקער -- ךיא לָאז ןטערטפיוא .,ןטעליב-טיפענעב

 טעוװ -- רע טרעכיזרַאפ --- עסעיּפ יד ."רוחב-הבישי רעד, סיקסוװערַאטָאלָאז

 ,קיטשרענָאד ןטושּפ ַא ןיא וליפַא םלוע ןסיורג ַא ןעיצ

 טָאה גַאלשרָאפ רעד ,ןַאלּפ סנײטשדלָאג ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ןָאסלענ

 ןיוש ןענייז ראוטרעּפער ןקילָאמַא ןופ ןסעיּפ יד .טריסערעטניארַאפ ךיוא ךימ

 ךָאד זיא "רוחב-הבישי; ןופ טלַאהניא רעד .,סקיסַאלק עשידיא יוװ טנכייצרַאפ

 סע זיא גנוריפפיוא רעקידנעטשנָא ןַא טימ ,*טעלמַאה;, סריּפסקעש ןופ ןעמונעג

 .םלוע םעד טעמרָאק'מ עכלעוו טימ *סעקיײרעכַאמ , יד ןופ רעסעב ץלַא ךָאנ

 ,טנוװָא-ךָאװנטימ ַא ןיא וליפא ןעגנולעטשרָאפ יד וצ ןרעג טמוק םוקילבוּפ סָאד

 -פיוא ןטשרע ןיימ וצ ןטיירג ךיז םענ ךיא ןוא ,טָאבנָא רעד רעייז רימ טלעפעג

 ."רוחב-הבישי רעד, עסעיּפ רעד ןיא ָאגַאקיש ןיא טירט

 ,ךיז טלדנַאה'ס סָאװ ןגעוו טרעהרעד ןבָאה "טניירפ, סנָאזנַאטַאנ ןעוו

 :"ןעיצוצנָאפ םיא ןָאטעג-םענ ַא ךיז ייז ןבָאה

 יד ןליּפש טשינ ,ןָאזנַאטַאנ רַאטס רעד ,וטסלָאז סָאװרַאפ ! סוילושזד ---

 ? עלָאר-טּפיױה

 ןענָאזנַאטַאנ ןגייצרעביא וצ רעווש-וצ ןעמוקעגנָא טשינ זיא'ס ,רוציקב

 ןופ עלָאר רעד טימ וליפַא ןעווַארּפס טכייל ךיז ןעק ,רע יוװ ,רָאיטקַא ַאזַא זַא

 ,ךיוא רוחב-הבישי רעד לרודגיבַא

 רעד ןיא ,ָאגַאקיש ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ןטָארטעגפיױא עקַאט ןיב ךיא

 עשימָאק-רעטקַארַאכ יד ךיא בָאה טליּפשעג רעבָא ,"רוחב-הבישי רעד; עסעיפ

 -- רָאסישזער רעד זיא רע .טגנַאלרַאפ ןָאזנַאטַאנ טָאה ױזַא .סורדוט ןופ עלָאר

 ,טייטשרַאפ רע יװ ןלָאר יד ןלייטוצנייא טכער סָאד רע טָאה

 "עג ,רעגנַאל ַא טימ טרימירג ךיז ךיא בָאה סורדוט ןופ עלָאר רעד רַאפ

 ,זָאנ עקיסַאּפ ַא זָאמוג ןופ טעברַאעגסיױא בָאה'כ .דרָאב רעצרַאװש ,רעטכיד

 ךיז ,עטָאּפַאק ַא ןיא טצוּפעגסיױא ךיז ;ןיטוּפסַאר יװ ןעמערב עטכידעג טימ

 יװ ןעזעגסיוא ךיא בָאה -- ּפָאק ןפיוא למיירטש ַא טימ ןוא טלטרַאגעגמורַא

 רעד ןופ סרעליּפשיױש יד וליפַא ,םוקילבוּפ סָאד .סורדוט רענעריובעג ַא

 ךיז ןבָאה עלַא .ךיא ןיב סָאד זַא ןביולג טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה ,עּפורט

 : טשודיחעג

 ? דרָאב ַא ןּפעלק ? ךיז ןרימירג ןופ טסנוק יד טנרעלעג ךיא בָאה ואוו --
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 ױזַא ךיז לָאז ,ךיא יוװ ,רעגניז ןוא רעליּפשיוש רעגנוי ַא ? זָאנ ַא ןטעברַאסיוא

 ,זירּפרוס ַא תמאב זיא סָאד ? עלָאר-רעטקַארַאכ ַא ןיא ןבעלניײרַא

 ,ןגיטשעג ןענייז רעטַאעט ןיא סעיצקַא עניימ ,ללכה

 עּֿפורט רעזנוא

 טָאה ,רַאוטרעּפער ןטסנרע םעד רעביא הנוממ רעד ,םיובלטייט םהרבא

 יװױזַא ,"בנג עקטָאמ,, ס'שַא םולש ןופ גנוריפפיוא רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז

 טָאה עּפורט רעזנוא יו לַאנָאסרעּפ ןרעסערג ַא טרעדָאפעג טָאה עסעיּפ יד

 ןופ סרעליּפשיױש עלַאקָאל עכעלטע ןגיוצעגוצ עסערּפמיא יד טָאה ,טַאהעג

 "ןב ןוא רוקרעמ ףלָאװ ,ןייבשיפ ןימינב ,ןָאסיײמ סירָאמ : עפורג-ןרָאטַאמַא רעד

 .ןָאדרָאג ןויצ

 םהרבא רָאסישזער רעד ןעמונעג ךיז טָאה עקטָאמ ןופ עלָאר-טּפױה יד

 יד ןיא רימ רַאפ .ענוװָאק ןיא טליּפשעג ןיוש עלָאר יד בָאה ךיא .םיובלטייט

 -לטייט !המלש ינא יירש ייג רעבָא .ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג עקטָאמ ןופ עלָאר

 סעקטָאמ ,בייל רעדנילב רעד :ןלָאר ייווצ עצנַאג טלייטעגוצ רימ טָאה םיוב

 עקידרעטעּפש יד ןיא קירַאנַאק ןופ עלָאר יד ןוא ,גָאלָארּפ ןיא ,עטַאט

 ןטייווצ ןיימ טכַאמעג ךיא בָאה "בנג עקטָאמ /, ןיא ןלָאר ייווצ יד טימ .רעדליב

 .ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-לײדנָאל ןשידיא םענופ עניב רעד ףיוא טירטפיוא

 רעדיוו רימ טָאה'מ .ןלָאר עדייב טימ ןבעגעג הצע ןַא ךיז בָאה ךיא

 ייוצ יד ןיא ךיז ןבעלנײרַא ןרַאפ ןוא ךיז ןרימירג ןרַאפ טריטנעמילּפמָאק

 ןיא םלוע רעד רעבָא ,טביולעג ךימ טָאה עסערפ יד ,ןּפיט ענעדיישרַאפ

 רענייא טליּפש סָאד זַא ,סעקמַארגָארּפ יד ןופ טסואוועג רָאנ טָאה רעטַאעט

 -- טייקכעלקריו רעד ןיא סיוא עז ךיא ױזַאיוװ .וָאקָאלבַאי רעליּפשיױש ַא

 רימ טָאה'מ סָאװ ןלָאר יד ןופ ןסױטשנָא טנעקעג טשינ ךיז ייז ןבָאה סָאד

 ,טלייטעגוצ

 ,ןָאזעס ןופ ךשמ ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ עכלעוו ,ןסעיּפ עטסנרע יד ןיא

 -ַאנ ריא .סילַאיב ַאטעזָאר ןירעליּפשיױש יד טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה

 "יוש ַא רַאפ טרילבַאטע יז טָאה גנוטלַאה עשיטסילַאער ןוא ןָאט רעכעלריט

 ןוא טרערַאפ ןבָאה ןרָאיטקַא:םירבח יד ןוא םלוע רעד ןעמעוו ,ןירעליּפש

 ,טריטקעּפסער

 ןירעגניז ןוא ןירעליּפשיוש עקשטיגנוי יד זיא ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש

 -נוי יד ךיוא :(ןַאמלוב סקַאמ רָאיטקַא םעד ןופ רעטכָאט יד) ןַאמלוב יטריוג

 רעקימָאק-ףוב רעד ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,ןַאמזייא עדלָאג ןיטערבוס עקשטיג

 ,ץַארַאב יטרָאמ רעצנעט ןוא
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 סיצנערפ ,ןירעליּפשױשירעטקַארַאכ יד טכַאמעג טָאה גלָאפרעד סיורג

 ןוא דנומגיז ,החּפשמ-רעטַאעט רעטסואווַאב רעד ןופ רעטכָאט יד) ביורטנייוו

 עמיטש-רענעמ עקרַאטש ַא טגָאמרַאפ טָאה סיצנערפ .(ביורטנייוו ַאקעבער

 טימ ןעמַאזצ .סעיצַאוטיס עשימָאק רַאפ שוח ןכעלריטַאנ ַא ןוא ןעגניז םוצ

 ,ןלָאר עשימָאק יד "טרעפילעג, יז טָאה ףָאקניס בייא רעקימָאק-רעטקַארַאכ םעד

 רעד ןעוועג זיא ןלָאר-ןטנַאגירטניא עכעלטנגוי יד רַאפ ןטסָאמעגנָא יו

 -עלע ןוא טענ טדיילקעג ,גנוי רענייש ,רעכיוה ַא .רעּפַאּפ דוד רעליּפשיוש

 ,..םוקילבוּפ ןופ ןעיורפ יד ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז רע טָאה ,טנַאג

 רעקיטומטוג ַא ,לַאטנעזָאר ַאשַאי טעטלַאװרַאפ טָאה עניב רעד טימ

 א ;רעטַאעט ןשידיא ןקילָאמַא םעד ןופ *עידרַאװג רעטלַא; רעד ןופ שטנעמ

 ךיא .רעלדַא ,ּפ בָאקיישזד "לודגה רשנע םעד ןופ טָאירטַאּפ רענעריואוושעג

 "ייא ןייז ףיוא ,טלייצרעד טָאה ַאשַאי ױזַאיװ ןרעה וצ ןרָאװעג דימ טשינ ןיב

 ןשידיא םענופ עכָאּפע רענעי ןופ ךעלהשעמ-רעטַאעט יד ,רעגייטש ןקיטרַאנג

 .עקירעמַא ןיא רעטַאעט
2 8 
6 8 

 ...ץַאק עצרַאװש ַא ןגיולפעגכרוד זיא ןענָאסלענ ןוא ןענָאזנַאטַאנ ןשיווצ

 ,טייהנגעלרַאפ רעכעלקערש ַא ןיא טלעטשעג ךימ טָאה ייז ןשיווצ זגורב רעד

 טייטש ווָאקָאלבַאי סָאװ רַאפרעד רָאנ ןענָאזנַאטַאנ וצ ךיז טעּפעשט ןָאסלענ

 ,טשטייטעגסיוא קיטילָאּפ-ןסילוקרעטניה יד טָאה -- ןטערטרַאפ וצ םיא טיירג

 שטייב ַא יװ ןטלַאה טשינ רע לָאז ךימ זַא ,ןענָאסלענ טנרָאװעג בָאה ךיא

 ןוא ןקילג יד ןייז לחומ םיא ןעק ךיא לייוו ,עּפורט רעד ןופ םענייק רעביא

 ,קרָאיזוינ ןייק םייהַא ןרָאפ

 ,ןזיװעגסױרַא טשינ עיטַאּפמיס ליפוצ ןייק רימ וצ טָאה ןָאזנַאטַאנ שטָאכ

 עשילַאקיזומ יד טימ םיא ןגרָאזרַאפ ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ ךימ סע טָאה ךָאד

 ,ןריפפיוא טפרַאדַאב טָאה רע עכלעוו ןסעיּפ עשילַאקיזומ ענייז רַאפ ןרעמונ

 ,ןטנוװָא יד ןיא ןליּפשיָאנַאיּפ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא יקסּפָאסָא יבור יװױזַא

 "רעדניא ,ןעגנולעטשרָאפ יד ךָאנ טשרע קיזומ רעד ףיוא טעברַאעג רימ ןבָאה

 ,עבָארּפ וצ ןפָאלעג ןוא עװַאק עלעפעט ַא טימ טקיוװקרעד ךיז רימ ןבָאה ירפ

 "אשאטאנ עצרַאוװש יד;

 ןוא רעליּפשיױש רעכעלטנגוי סלַא ָאגַאקיש ןיא טירטפיוא ןטשרע ןיימ

 םַאיליװ ןופ *ץנירּפ-רענייגיצ , עטערעּפָא רעד ןיא טכַאמעג ךיא בָאה רעגניז

 ,טנַאגירטניא ןַא ,ריציפָא ןשיסור א ןופ עלָאר יד טליּפשעג בָאה ךיא ,לעגיס
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 רימ טָאה ןָאזנַאטַאנ .עניב רעד ףיוא םישעמ עטסמַאזיורג יד ּפָא טוט סָאװ

 ױזַאיװ רעבָא .ןעגניז סעּפע ןגעמ ךיוא לעוו'כ זַא ןדנ ןיא טצַאשעגניירַא

 ? עלָאר-רעדרעמ ַאזַא טליּפש ןעמ ןעוו ןעגניז קעװַא ךיז ןעמ טלעטש

 ןַא .טשינ ןעגניז ,ןלָאר-ןטנַאגירטניא ןליּפש עכלעוו ,סרעליּפשיוש יד

 ערעדנַא ןוא *ענכַאי עבָאב , יד ,"אבכוכ-רב; ןופ *סוּפַאּפ, רָאנ זיא םַאנסיוא

 ןענייז'ס .ןטערעּפָא עשירָאטסיה עקילָאמַא יד ןופ ןלָאר-ןטנַאגירטניא עשימָאק

 ,ןטעלּפוק עשיטסירָאמוה ןרָאװעג טסַאּפעגוצ ןענייז סע עכלעוו וצ ןלָאר-שזרַאש

 -דוקסַאּפ ַא ןופ עלָאר ַא טליּפש ןעמ ןעוו ןעגניז ןלעטשקעװַא ךיז םתס רעבָא

 ןבָאה לעװ ךיא יו םעדכָאנ ,ןעגניז ןיימ ןרידָאלּפַא ןעד טעװ םלוע רעד ? קַאינ

 ךיז ךיא בָאה -- ?טרעדָאפ עלָאר ןיימ סָאװ "םיבוט-םישעמ,; יד ןָאטעגּפָא

 ,טרעגרעעג

 ןעועג םשיהנוק ךיז טָאה ַאדנעװַאל סחנּפ רעגניז ןוא רעליּפשיוש רעד

 ,עקירעמַא ןייק קידנעמוקנָא .?ַאשַאטַאנ עצרַאװש יד, דיל ַא טימ קרָאידוינ ןיא
 רעייז ןרָאװעג זיא ןוא רעטַאעטילַאנָאשענ םעד ןיא טריטויבעד ַאדנעװַאל טָאה

 רעקיצרַאה ַא טימ עדַאלַאב עשיטנַאמָאר ַא זיא'ס .*ַאשַאטַאנ, ןייז טימ רעלוּפָאּפ

 -ַָאקפעל ירנעה .ךָאנ טגניז ןוא ףיוא ךיילג טּפַאכ םלוע רעד סָאװ עידָאלעמ

 בָאה ,טקורדעג דיל סָאד טָאה ,"ינַאּפמָאק-קיזוימ-ָארטעמ, רעד ןופ ,שטיוו

 .ָאגַאקיש ןייק ןעמונעגטימ סע ןוא *ַאשַאטַאנ, ןופ עיּפָאק ַא טפיוקעג ךיא

 -ַאבַאק-ןטרָאג ַא ןיא רָאפ טמוק "ץנירּפ-רענייגיצ, ןופ ענעצס עטשרע יד

 טימ ןעמַאזוצ ןטרָאד טגנערברַאפ ,רָאפ לעטש ךיא ןעמעוו ,ריציפָא רעד .טער

 ייב ןלעוּפ ןענעק לָאז ךיא ןעוו : ןלַאפעגנייא רימ זיא .טניירפ-ןריציפָא ענייז

 ,ענעצס רעטשרע רעד ןיא דיל ַא ןעגניז וצ ןביולרעד רימ לָאז רע ,ןענָאזנַאטַאנ

 ןקידנרָאגיײרד ַא ןופ עלָאר ַא ליּפש ךיא זַא ךיז טסיוורעד םלוע רעד רעדייא ךָאנ

 ךיא טלָאװ ךָאנרעד ןוא דיל ַא ןעגנוזעגּפָא לייוורעד ךיא טלָאװ ,שטנעממוא

 :ןעוועג םיכסמ טָאה ןָאזנַאטַאנ . ..רילָאק ןתמא ןיימ ןזיווַאב טשרע

 -בָארּפ ערעקיטכיוו בָאה ךיא !טליװ ריא סָאװ ,טליוװו ריא ןעוו טגניז --

 ,ןסיוו טזָאלעג רימ רע טָאה --- ּפָאק ןיימ ףיוא ןעמעל

 זיא *ַאשַאטַאנא עדַאלַאב רעד ןופ טלַאהניא רעד :טכַארטעג ךיז ךיא בָאה

 רַאפ ייס עטסקיסַאּפ סָאד ןייז דיל סָאד טעװ .ןטבילעג ןטרַאנעגּפָא ןַא ןגעוו

 םעד ןפַאש טעוו'ס ,עלָאר ןיימ רַאפ ייס ןוא ענעצס רעד ןופ עיצַאוטיס רעד

 --- ןייז טעוװ סָאװרַאפ רעד .ןלזג ַאזַא ןרָאװעג ןיב ךיא סָאװרַאפ םעד ,וויטָאמ

 -ןײרַא טשינ לָאמנייק ךיז ןעמ טָאה ןטערעּפָא יד ןיא) !עביל עטשױטנַא ןַא

 בָאה ,רעבָא ,ךיא .ןלָאר יד ןיא טלבירגעג ךיז רעקינייו ךָאנ ןוא טכַארטעג

 ...(סָאװרַאפ ַא טכוזעג ץלַא ךָאנ
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 םוקילבוּפ סָאד רעדייא ךָאנ ,"ץנירּפ-רענייגיצ, ןופ ערעימערּפ רעד ייב

 "ַאשַאטַאנ; ןעגנוזעג ךיא בָאה ,רעצעלּפ יד ףיוא טצעזעגסיוא טכער ךיז טָאה

 -ַאטַאנ; לָאמ עכעלטע ןעגניזרעביא טזומעג בָאה ךיא !ןעשעג זיא סנ רעד ןוא

 ןיימ ןעוועג לחומ ךיוא ריִמ טָאה םוקילבוּפ סָאד ...*ַאשַאטַאנ עצרַאוװש ,ַאש

 טָאה עסעיּפ רעד ןיא עלָאר ןיימ סָאװ ,גנוריפפיוא עדליוו עקידרעטעּפש

 ,טרעדָאפעג

 טשינ ןעק ,"ַאשַאטַאנ; קיצרַאה ױזַא טגניז סָאװ ,גנוי רענייש ַאזַא --

 ,קיטש עשיטנַאגירטניא עניימ טרעפטנערַאפ םלוע רעד טָאה -- !טכעלש ןייז

 -באי ,ָאי ? װָאקָאלבַאי ....רע טסייה יו ... רעד ,יָאב רערעייט ַא זיא רע --

 !ָאניטנעלַאװ ףלָאדור רעשידיא ַא .ןייש ןוא גנוי זיא רע !ווָאקָאל

 רעד ךָאנ דלַאב ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ןסילוק יד רעטניה סעגירטניא יד

 : גנולעטשרָאפ רעטשרע

 "ַאשַאטַאנ; ביוא ?וָאקָאלבַאי *רַאטס; רעד זיא רעוו ,סוילושזד --

 ןעגניז טשינ ,רַאטס רעד ,ןָאזנַאטַאנ ,וטסלָאז סָאװרַאפ ,גלָאפרעד ַאזַא טכַאמ

 ? *ַאשַאטַאנ;

 זַא ,ןסיוו טזָאלעג רימ ןוא טמעשעג טשינ רימ רַאפ ךיז טָאה ןָאזנַאטַאנ

 ,*ַאשַאטַאנק ןעגניז ןיילַא רע טעוװ גנולעטשרָאפ-עניטַאמ רעקידנגרָאמ רעד וצ

 יד ןענעק רע טעװ ןגרָאמ זיב רעבָא ,טוג ױזַא טשינ ךָאנ סע ןעק רע ,תמא

 ,"הרות;

 : םוטַאמיטלוא ןַא טלעטשעג ןָאסלענ טָאה

 ןלעטש ןיוש ךיז ןעמ לָאז טשינ ביוא !"ַאשַאטַאנ; טגניז ווָאקָאלבַאי --

 טגערפ ןטעליב ךָאנ טרינָאפעלעט סָאװ םלוע רעד .עטערעּפָא עיינ ַא ןריטעּפער

 עסַאק רעד ןופ ? "ַאשַאטַאנ, טגניז סָאװ רעליּפשיוש רעיינ רעד זיא רעװ : ןיוש

 ,וָאקָאלבַאי םייח :ןעמ טרעפטנע

 טקנוּפ ,רימ טימ ןוא *ַאשַאטַאנ; טימ ט'שער'עג ךיז טָאה ָאגַאקיש ןיא

 ןיא ןייג ןפָארטעג ךימ טָאה'מ ןעוו .קרָאי-וינ ןיא ַאדנעװַאל סחנּפ טימ יוװ

 :ןעקשוש ןעמונעג דלַאב ךיז ןעמ טָאה ,"לַאיָאר-עּפַאק; ןיא רעדָא ,סַאג

 !ַאשַאטַאנ זיא סָאד !ַאשַאטַאנ טייג טָא--

 לָאז ךיא ,ווירב רעטנזיוט ןעמוקעגנָא ןענייז עיצנַאטסדָאידַאר רעד ףיוא

 ,*ַאשַאטַאנ עצרַאװש יד, לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ןעגניז

 לא יא
28 

 השמ ןופ "ףיוה סניבר םעד, עטערעּפָא יד טריפעגפיוא טָאה ןָאזנַאטַאנ

 ןיוש ךיא בָאה ,עלָאר ןייק ןעוועג טשינ רעדיוו ןיוש זיא רימ רַאפ .ראטסענ
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 רעשילַאקיוװמ רעד טימ ןפלָאהעגסױרַא ךיא בָאה .טליּפשעג טשינ רעדיוו
 ןיימ טימ עלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ יד טרידוטשנייא ךיוא בָאה ךיא ,לייט
 רעד ןוא ּפיט םענייפ ַא ןפַאש וצ ןעגנולעג רעייז םיא זיא'ס .ףָאקניס טניירפ

 ,ןליּפש ןייז ןופ ןלָאװקעגנָא טָאה םלוע

 ןיוש לָאז ךיא זַא רעטַאעט ןופ ןעמ טרינָאפעלעט טנוװָא קיטיירפ ַא ןיא

 -וטש טָאה רע) ירַאל ,ןוז ספָאקניס : סעיינ יד ןגעקטנַא רימ טגָארט ןעמ .ןעמוק
 ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ קרַאטש זיא ,(זויקַאריס ןיא שזדעלַאק ןיא טריד
 גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ דלַאב ןרָאפ זומ ףָאקניס ,טנעדיצקַא-ליבָאמָאטױא ןַא

 ףיוא הרוחש-הרמ ַא ןפרָאװעגנָא טָאה הרושב עכעלקערש יד .זויקַאריס ןייק
 לָאז עשז-רעוו ...טזומעג ךָאד ןעמ טָאה ןליּפש רעבָא ,רעטַאעט ןיא ןעמעלַא

 ? עלָאר ספָאקניס ןליּפש

 ךָאד בָאה ךיא ,קיניײװנסיױא טנעקעג ךיא ּבָאה עלָאר רעד ןופ עזָארּפ יד
 ןיב ךיא ,ןעזעג ךיא בָאה ישזער יד .ןרידוטש ןטימ ןפלָאהעגסױרַא ןפָאקניס
 בָאה'כ .טקוקעגוצ ךיז ןוא סעיציטעּפער עלַא ייב רעטַאעט ןיא ןסעזעג ךָאד
 טגניז רע סָאװ טעוד םעד .ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע עטשרע יד ןעזעג ךיוא
 יז טימ טרידוטשנייא ןוא טסַאפרַאפ ךָאד ךיא בָאה ביורטנייוו סיצנערפ טימ
 ביוא ,עלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ סּפָאקניס ןעמענרעביא לָאז עשז-רעוו .ןדייב
 -עג ,טליּפשעג ךיא בָאה !ןליּפש ןעמ ףרַאד ,גָאטײב תבש ,ןגרָאמ ? ךיא טשינ

 ,םולשב ךרוד זיא ץלַא ןוא טצנַאטעג ןוא ןעגנוז

 ןבעל ןייז ןרילרַאפ טנעקעג טנעדיצקַא םעד ןיא טָאה ףָאקניס ירַאל
 דיחי-ןב ןייז זיא ןפָאקניס ייב .גיוא ןַא ןרילרַאפ טימ רע זיא ןעמוקענּפָא
 ןעוו .ןכָארבעצ קילגמוא רעד םיא טָאה ,ּפָאק ןייז ןופ ןיורק יד ןעוועג ירַאל
 ןיב ךיא ...טליּפשעג ןטלעז רע טָאה ,ָאגַאקיש ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע

 טקידנערַאפ טָאה ןָאזנַאטַאנ זיב ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ענייז ייב ןבילברַאפ ןיוש

 .ָאגַאקיש טזָאלרַאפ טָאה ןוא ןכָאװ ןעצ ענייז

 ןליּפש סָאד ןבעגעגפיוא סנָאזנַאטַאנ יד ןבָאה רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ
 טימ טריפעגנָא ןבָאה ייז .עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טצעזַאב ךיז ןוא
 ןסעגרַאפ ןוא טניירפ עטנעָאנ רעייז ןרָאװעג ןענייז רימ .טפעשעג-קיטנַא ןַא
 .ָאגַאקיש ןינע םעד

 . קרָאי-וינ ןופ סעיינ

 -ּפָא טימ ןביוהעגנָא דָארג ךיז טָאה קרָאי"וינ ןיא ןָאזעס-רעטַאעט רעד

 ןייז טימ ץרַאװש סירָאמ טליּפש רעטַאעט-וינעוװע-דנָאקעס ןיא .םזימיט
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 ;שַא םולש ןופ "עיליטסַאק ןופ ןירעכַאמפושיכ יד, לבמַאסנַא-רעטַאעט-טסנוק

 -- קנערפ יטעב ןוא קנַאלב ןָאעל ,וועדעבעל ןרהא :רעטַאעט-לַאנָאשענ ןיא

 בקעי ,ןָאקיּפ ילאמ : רעטַאעט-סקלָאפ .לעגיס .וװ ןופ "לטעטש ןיא הנותח ַא;

 : רעטַאעט-קילבָאּפ ןיא ; *לָאמַא ןופ לדיימ סָאד, סיקסנישמור ףסוי ןיא ךילַאק

 -סָארּפ :גרעבנעזָאר לארשי ןופ "ןזח רעוועשטידרעב רעד; ןיא ץַאז גיוודול

 -צענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןיא לעזיימ ַאלעב ,ָאקסעלַאכימ לכימ : רעטַאעט-טקעּפ

 -עּפָאריײא יד :רעטַאעט-ילניקעמ  ןַאמיירפ ,ל ןופ *ץנַאט רעטצעל רעד; סיק

 רעסקנָארב ןיא ;"זַאקװַאק ןיא טכַאנ ַא; ןיא עּפורט עוויטַארעּפָאָאק עשיא

 :"רעשט-קירטקעלע; סישַא םולש ,רָאטקעריד ,דייווש קרַאמ : רעטַאעט-טסנוק

 .ס ןופ *םולח רענעדלָאג ריא; ןיא ןײטשדלָאג ינעשזד : רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה

 "נייטש .ש ןופ "לדנזח סָאד; ןיא ןַאמסעק ילענ : רעטַאעט:ןָאעדָא ; ןהָאק .ה

 ןופ ןעמולב; ןיא סייוו סנערָאלּפ ןוא רעשיוא השמ : רעטַאעט-קיריל ;גרעב

 ןיא רעמערק יאול :רעטַאעט-יטרעביל ;ןַאמשיילפ טענַאשזד :קיזומ ,"עביל

 -נעזערּפ לסעשזד שזדרָאשזד : רעטַאעט רעקרָאידוינ ; "קלָאפ ַא ןופ המשנ יד;

 : טימ ,(דלישטָאר ןופ ןבעל סָאד) *ןענָאילימ, ןיא רעלדַא החּפשמ יד : טריט

 ףלָאדַא ,רעלדַא ַאילושזד ,רעלדַא סיצנערפ ,רעלדַא יליצ ,רעלדַא ַארעס םַאדַאמ

 :רָאטקעריד .רעלדַא רעטול ןוא רעלדַא ילרַאשט ,רעלדַא גניווריוא ,רעלדַא

 ,דלָאגנהעש ףעזָאי

 -רעטַאעט; ַא טריזינַאגרָא ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד טָאה ץניוװָארּפ רעד רַאפ

 ךיז ןפרַאד סעּפורט יד .תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא סעּפורט 574 ןופ "טייק

 .רעשיטקַארּפ ַא רעייז זיא לַאפנייא רעד .ןכָאװ סקעז רעדָא ריפ עלַא ןטייב

 ףיוא םיבושי יד ןוא ןסעיּפ ליפיוזַא ןטיירגוצ ןפרַאד טשינ ןלעװ ןרָאיטקַא

 הרירב רעדנַא ןייק .עניב רעד ףיוא תושדח:םינּפ ןעז ןלעװ ץניװַארּפ רעד

 "ניד וצ םינלעב ןייק ןענופעג טשינ ךיז ןבָאה'ס לייוו ,ןעוועג טשינ יוו"ייס זיא

 "טנכעוו סרעליּפשיוש יד ןלָאצ ןוא ץניװָארּפ רעד ףיוא םינינב-רעטַאעט ןעג

 .עשזַאג עכעל

 ,ָאטנָארָאט ןיא ןליּפש וצ ןביוהעגנָא טָאה עּפורט ַא טימ גניוולע דרַאנרעב

 הנח ;יזריושזד-וינ ,קרַאונ ןיא עּפורט ַא טימ רעצינש ַאטעירנעה ;עדַאנַאק

 ןהָאק ילַאמ : עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ ןיא עּפורט ַא טימ רעדנעלָאה רָאדיזיא ןוא

 טקעיָארּפ ןָאיני רעקיטכיוו רעד טָאה רעדייל .,ןָאטסָאב ןיא עפורט ַא טימ

 סרעליּפשיױש רענַאקירעמַא יד ...םירוּפ זיב תינעת-רתסא ןופ טרעיודעג

 ביוא .תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא ןליּפש וצ טניואוועג טשינ ללכב ןענייז

 !*סרַאטס; עכיילג ןייז עלַא ןפרַאד -- ייז ןהנעט -- וויטַארעּפָאָאק ָאי ןיוש

 .שרעדנַא סעּפע זיא סעשזדייוו ףיוא
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 עלַא קרָאי-וינ ןיא ןסָאלשעג ךיז ןבָאה ,1920 ,רעבמעצעד ןט12 םעד

 ,ןסַאג-רעטַאעט עשידיא יד ףיוא ןרָאװעג רעטסניפ זיא'ס .סרעטַאעט עשידיא

 ,רעטעברַא עטלעטשעגנָא יד טקיירטסעג טשינ ןבָאה לָאמ סָאד ! טקיירטס ןעמ

 -- סרעטלַאװרַאפ עלַא רָאג ןבָאה טקיירטסעג ,טרעקרַאפ .זיא רעגייטש רעד יו

 יד ןופ טריטַאולּפסקע ןרעוו וצ ןרָאװעג סאמנ ןיוש זיא ייז .םיתב-ילעב יד

 טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו סנָאינוי ערעדנַא יד ןופ ןוא רעטעברַא-עניב

 םיא ןופ ןסירעג ןוא רעטַאעט ןשידיא םענופ ןדנעטשמוא יד טימ ןענעכער

 ...רעקיטש

 עסיורג ןעגנוטייצ יד ןיא ןבעגעגנירַא ןבָאה סרעשזדענעמ עדנקיירטס יד

 רעשידיא רעכעלטנפע רעד רַאפ טרעלקרעד ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ןעגנודלעמ

 -לעוו ,סעיצַאזינַאגרָא יד טרעכיזרַאפ ךיוא ןבָאה ייז .סעדווירק ערעייז גנוניימ

 ,טנַארוק זיא טלעג רעייז זַא ,רעטַאעט ןשידיא ןיא סטיפענעב טפיוקעג ןבָאה עכ

 עדעי ןגירקקירוצ ייז ןלעוו ,ןרעװ "טלטעסעג, טשינ טעװ קיירטס רעד ביוא

 יאול טָאה -- !ןעמענ סע ייז ןלעװ ואוו) טלָאצעגנייא ןבָאה ייז סָאװ ינעּפ

 ןבילבעג טשינ ןיוש זיא רעטלעג-טיפענעב יד ןופ -- טצעביקעג ןײטשדלָאג

 ,? ..רעמוז ןכָאנ ףכית רכז ןייק

 םענופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,םיתב-ילעב ןופ קיירטס רעד

 ןט30 םעד .געט 18 עצנַאג ןטלַאהעגנָא טָאה ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא

 -רעטַאעט עשידיא יד ףיוא ןרָאװעג קיטכיל רעדיוו זיא ,1920 ,רעבמעצעד

 ןשידיא םייב טסעטָארּפ ןופ םערוטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה קיירטס רעד .,ןסַאג

 יװ ,.,'װיסַאּפ ןטלַאה טזומעג ךיז טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד .םלוע-רעטַאעט

 -עגמוא ןענייז ייז ןעוו ןליפַא --- סנָאינוי ערעדנַא יד ןפמעקַאב ןָאינוי ַא ןעק

 ? םיתב-ילעב ןגעק -- טכער

 -עגסיוא ,זיא סע יװ ,ןעמ טָאה "ןטפַאשקרעװעג; יד ןופ ףליה רעד טימ

 -יברַאפ יד ןוא זיורבפיוא םעד טליטשעג םורַא ױזַא ןוא םיכוסכס יד ןכילג

 יד זיב טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס ? גנַאל יו ףיוא רעבָא .רעטימעג עטרעט

 יד ןוא סעשזדייוו ןכָאװ עלופ טימ ןעגנַאגעגמײהַא רעדיוו ןענייז ?עקרַאטש;

 ,..טשינרָאג טימ --- סרעליּפשיוש

 -עט רעקרָאיזוינ םעד ןיא ּפָא ךיז טוט סע סָאװ קידנרעה ןוא קידנענעייל

 ךימ טָאה לרוג רעד סָאװ "למוג טשטנעבעג, ןיוש ךיא בָאה ,לטלעװ-רעטַא

 ןגָארקעג טשינ עקַאט ךיא בָאה ןלָאר עקיסַאּפ ןייק .ָאגַאקיש ןייק טריפרעד
 .ךָאװ עדעי ,טונימ רעד וצ --- עשזַאג רעבָא
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 ןרָאילָארטסַאג עיינ

 .טָאטש-טניװ יד -- ןפורעגנָא טרעוו ָאגַאקי

 עברַאק ןופ סע טזָאלב ,ןטניוו יד ןטרָאד ךיז ןזָאלעצ

 ןטניוו יד ,ןטפול רעד ןיא שזַא טביוה'ס ,"םלועה תוניּפ

 ךוזַאב םעד טכַאװשעגּפָא ןבָאה ןטלעק יד טימ ןעיינש

 טקעד ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד יד רעבָא ,רעטַאעט ןיא

 ,רעטייוו יַאוולה ,ןטסולרַאפ יד לייוורעד

 קנערפ בקעי רעליּפשיוש-ןַארעטעװ םעד ןופ רעטכָאט יד) קנערפ יטעב

 .ןלָארטסַאג ףיוא רעטַאעט ןיא זנוא וצ טמוק (קנַאלב ןָאעל ןופ רונש יד ןוא

 .לעגיס .וװ ןופ *לטעטש ןיא הנותח ַא, רעגַאלש רעקרָאי-וינ םעד ןליּפש רימ

 גנילביל ַא זיא יז ,ןיטערבוס עקידוװענח ,עטריטנַאלַאט ַא זיא קנערפ יטעב

 וצ ריא טימ תויח ַא זיא'ס ,עלעמַאד ענעזָאלעגוצ ַא זיא יז .ָאגַאקיש ןיא

 ןיא .ריא טימ ךיז טעקצַאצ רערעדעי ןוא ביל יז טָאה םלוע רעד ,ןליּפש

 ןטפול רעד ןיא בעווש ךיא .עלָאר סוועדעבעל ןרהא ךיא ליּפש עטערעּפָא רעד

 .ןלָאר-רענעמ-טּפיױה יד ךיוא ךיא ליּפש ןסעיּפ ערעדנַא יד ןיא ,דיירפ רַאפ

 יבור) קנַאלב ינעב ןָא-טריפ רעטסעקרָא ןטימ ? ךיילג רימ וצ זיא עשז"רעוו

 .ןָאטסָאב ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא יקסּפָאסָא

 .לבעג סקַאמ ןופ ןלָארטסַאג יד טריסנָאנַא רעטַאעט ןופ גנוטלַאװרַאפ יד

 טונימ עטצעל יד ןקעטש רימ ןביילב תוביס ענעעזעגסיוארָאפ-טשינ בילוצ

 !ןעמ טוט סָאװ .טשינ טמוק לבעג .רָאילָארטסַאג ַא ןָא

 ןופ ענייא ןריפפיוא לָאז ךיא ,רימ ףיוא ןקריוו ןײטשדלָאג ןוא ןָאסלענ

 ןטיול .עּפָארײא ןיא טליּפשעג ןיוש בָאה ךיא עכלעוו רַאוטרעּפער-ןסעיּפ ןיימ

 -סניג ןייק טשינ זיא טייצ יד .ןָאט טפרַאדַאב טשינ סע ךיא בָאה רשיה-לכש

 "ילג יד ןוא יינש רעפיט רעד ,סעכורעװַאז טימ ןטניוו ,טלַאק זיא'ס .עקיט

 םעד ןעגנערב ןפלעה וצ עיצקַארטַא ןייק טשינ זיא ץלַא סָאד -- ןגעוו עקישט

 עשזיסָאװ .ןרָאילָארטסַאג עטריטנעטַאּפ טימ וליפַא ,ןײרַא רעטַאעט ןיא םלוע

 ןעמ טָאה יװ ? טעב קנַארק ַא ןיא ּפָאק ןטנוזעג ַא טימ ןּפוטש ךיז ךיא ףרַאד

 ַא ןכַאמרַאפ םייב ךיז טלַאה סע ןעוו ,ןפלעהוצסיױרַא טשינ ץרַאה ַא רעבָא

 -ַאב ןיימ ןריפוצפיוא הדובע רעד וצ ןעמונעג ךיילג ךיז ךיא בָאה ? רעטַאעט
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 ײץַאיַאּפ רעד, דיל סָאד .*ץַאיַאּפ רעדנילב רעד; עסעיּפ סמולב ןופ גנוטעברַא

 עניימ ףיוא ןעגנוזעג סע בָאה'כ .ָאגַאקיש ןיא ךיוא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןיוש זיא

 ,טייצ עצנַאג יד ןטלַאהעגנָא בָאה ךיא סָאװ ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר

 טשינ אקווד ךיא בָאה סרעליּפשיוש-םירבח עניימ ןופ עיצַארעּפָאָאק ןייק

 ?דובכ רעד רימ טמוק עקַאט סָאװרַאפ .ןגָארקעג

 ןטַאטשוצסיױא ףיוא טלעג ןייק טעװעלַאשזעג טשינ טָאה גנוטלַאװרַאפ יד

 -עד עלעיצעּפס טיובעג טָאה'מ .*ץַאיַאּפ רעדנילב רעד; ןופ גנוריפפיוא ןיימ

 רענייפ ַא ןעמוקעגסױורַא זיא'ס ןוא ןעמויטסָאק עיינ טיינעגפיוא ,סעיצַארָאק

 ןלָאר ערעייז טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה עּפורט רעד ןופ בור סָאד ,לקַאטקעּפס

 ,רעדיוו ,ערעדנַא ,סרעליּפשטּפיוה ןוא ןרָאסישזער ערעדנַא יד ייב יו טקנופ

 טָאה םלוע רעד זַא ןייז ןעק'ס ....טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ סָאד ןָאטעג ןבָאה

 ַא טסָאקעג גנוצעשגנירג ןוא גנומענַאב רעייז טָאה רימ .טקרעמַאב טשינ סע

 לַאפייב סיורג טימ עסעיּפ יד טליּפשעג ןיוש ךָאד בָאה ךיא .,טנוזעג קיטש

 גנולעטשרָאפ יד טלָאװ ןילּפיצסיד רעמ טימ .עּפָאריײא ןיא ןוא קרָאי-וינ ןיא

 "יז ןעועג ךיא ןיב -- רעטנַאסערעטניא ךס ַא ןעמוקעגסױרַא ָאגַאקיש ןיא

 ףעגנולעג טשינ זיא סָאד -- לקַאטקעּפס םעד ןענעגרהרעד רעבָא --- רעכ

 "רע ןעוועג טשינ ןענייז ןטפעשעג יד סָאװ םעד טימ טסיירטעג ךיז בָאה ךיא

 ןגָארקעג ןבָאה עכלעוו ,ןרָאילָארטסַאג עטכַארבעגרעבירַא יד טימ יו רעג

 "עג טשינ בָאה ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיא .עמַאנניא רעד ןופ טנעצָארּפ-ָאטורב

 ךיז טָאה רעבָא רַאפרעד .עינַאװערָאה ןיימ רַאפ ינעּפ ערטסקע ןייק ןגָארק

 -לַאװרַאפ יד ייב רעמ ךָאנ ןוא םוקילבוּפ םייב ייס ןביוהעג שזיטסערּפ ןיימ

 -עגנָא ךיילג ןבָאה ייז .ןײטשדלָאג-ןָאסלענ ,רעטַאעט-לײדנָאל םעד ןופ סרעט

 ,ןָאזעס ןקידנעמוק ןפיוא ךיוא ןרישזַאגנַא ךיז לָאז ךיא ןעלדנַאהרַאפ ןביוה

 רעלדַא יליצ

 ריא .רעלדַא יליצ ןירעליּפשיוש יד ןלָארטסַאג ףיוא זנוא וצ טמוק'ס

 בקעי ןַארעטעװ:-רעטַאעט ןוא רעליּפשיױש רעד ,ןַאמ ריא זיא רעריפ-טפעשעג

 ,רוט ןשיאעּפָאריײא ןכיירגלָאפרעד ַא ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז .,ןהָאק

 ,טריטויבעד זנוא טימ טָאה רעלדַא יליצ רעכלעוו טימ ,עסעיּפ עטשרע יד

 רעד ןופ גנולדנַאה יד .ךאלמ .ל ןופ *סוגסיוא, עמַארדָאלעמ ַא ןעוועג זיא

 -סייו ןופ עמעט רעד ףיוא ,עקירעמַא-םורד ,ליזַארב ןיא רָאפ טמוק עסעיּפ

 עניב רעד ףיוא רעלדַא יליצ ןירעלטסניק רעד ןעזעג בָאה ךיא .,יירעפַאלקש

 רענעריובעגנייא ריא .עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא ןיימ ייב דלַאב קרָאי-וינ ןיא
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 טימ קידנליּפש טליפרעד טשרע ךיא בָאה טייקכעלנעזרעּפ-עניב ןוא טנַאלַאט

 רעד; ןעמָאנ ןטימ רוחב ןשידיא ןטנלע ןַא ןופ עלָאר יד "סוגסיוא, ןיא ריא

 רעכעלקילגמוא רעד ןופ החּפשמ רעד וצ ווירב עשידיא טביירש רע ."רעדנָאלב

 .תונז ןופ ןבעל ַא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא דלַאװעג טימ זיא סָאװ ,לדיימ

 -סױרַא .יז ליו ןוא עקטוטיטסָארּפ רעד ןיא טבילרַאפ זיא "רעדנָאלב רעד;

 ,ּפמוז םעד ןופ ןּפעלש

 יד ,ןליּפש ןכעלריטַאנ ריא טימ ןעמונעצ שממ ךימ טָאה רעלדַא יליצ

 ,םוקילבוּפ םייב ןוא עסערּפ רעד ןיא תועדייקוליח ןפורעגסױרַא טָאה עסעיּפ

 ןופ םעלבָארּפ ןטקיטייװעגנָא םעד וצ גנַאגוצ רעטגַאװעג ַא רעייז ןעוועג זיא'ס

 טייקנדיײשרַאפ-גנונימ רעד ןָא טנָאמרעד טָאה'ס .טלעוורעטנוא רעשידיא רעד

 ."המקנ ןופ טָאג; ס'שַא םולש ןופ גנוריפפיוא יד ןפורעגסױרַא טָאה'ס סָאװ

 ןענייז ,זנוא טימ טליּפשעג טָאה רעלדַא יליצ סָאװ ,ןסעיּפ ערעדנַא יד

 ןשידיא םענײמעגלַא םענופ סעמַארדָאלעמ יד ןופ טינש ןפיוא ןעוועג ןיוש

 ,ןליּפש ריא טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז טָאה יליצ .רַאוטרעּפער-רעטַאעט

 רעייז טימ טכַאמעג טבילַאב ךיוא ךיז ןבָאה ןהָאק (בקעי) קעשזד ןוא יז

 טציא זיא רעלדַא יליצ) סרעליּפשיױש עפורט רעד וצ גנואיצַאב רעשירבח

 .ןַאמרָאפ ןטיינ ,ןקסע ןכעלטפַאשלעזעג ןוא רעוטירוטלוק םעד וצ טַארייהרַאפ

 ַאקסעלַאכימ לכימ

 רעשיטנַאמָאר רעד ָאגַאקיש ןיא ןעוועג זיא גנילביל רעסיורג ַא רָאג

 סָאװ גלָאפרעד ןסיורג םעד ךָאנ .ָאקסעלַאכימ לכימ רעגניז ןוא רעליּפשיוש

 טרישזַאגנַא ןַאמקילג סַאילע םיא טָאה ,קרָאי-וינ ןיא טַאהעג טָאה ָאקסעלַאכימ

 ךיז ןוא ןענָאזעס ייווצ טליּפשעג טָאה רע ואוו ,רעטַאעטי-סַאלַאּפ ןייז רַאפ

 .עיצַאטוּפער ַא ןפַאשעג

 ףיוא ןענױשרַאּפסנַאמ עטסנעש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ָאקסעלַאכימ

 טנָאטַאב טשינ ןעמ טָאה יקסװעשַאמָאט סירָאב טניז .עניב רעשידיא רעד

 "ַאכימ .רעליּפשיוש ַא ןופ ןעזסיוא ןכעלרעסיוא םעד גנורעטסייגַאב ַאזַא טימ

 "ווענה עטריניפַאר ַא .טייקכעלנעזרעּפ עשיטענגַאמ ַא טגָאמרַאפ טָאה ָאקסעל

 -לעה טימ ּפָאק רעטזיורקעג ןייז .םינּפ ןייז ןופ טנײישעגסױרַא טָאה טייקיד

 -ָאיזיפ רעצנַאג ןייז וצ טײקטנַאזָאּפמיא רעמ ךָאנ ןבעגעגוצ טָאה רָאה עניורב

 ייס ןוא עניב רעד ףיוא ייס *ץעװַאסַארק/ ַא ןעוועג זיא ָאקסעלַאכימ .עימָאנ

 "ןָאלַאס ַא ןופ עיצַארג טימ טגעװַאב ךיז טָאה רוגיפ עקנַאלש ןייז ,ןבעל ןיא

 ,עדָאמ רעטצעל עמַאס רעד טיול טדיילקעג ןעוועג דימת זיא רע .רעצנעט
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 "עג ןבָאה ךעלעטַאװַארק ןוא ךעלרעדמעה ,ךעלעכיש ,ךעלעמויטסָאק ענייז

 ענעבעגעגרעביא ןייז טגרָאזעג טָאה םעד רַאפ ,ןָאסַאפ-רענעמ םעד טלעטש

 טשינ טָאה ושזדנַא .ָאקסעלַאכימ:ןיוועל (ושזדנַא) ַאנַא ןירעליּפשיוש יד ,יורפ

 גיוא ןַא יו טיהעגּפָא םיא טָאה יז .ןעלכימ ףיוא עלעקנירּפש ַא ןלַאפ טזָאלעג

 ךיוא טָאה יז .ןוז ןקיצנייא ריא עמַאמ ַא יװ רָאנ ,בייוו ַא יו טשינ ּפָאק ןיא

 טָאה יז .רעטַאעט ןיא ןסערעטניא עכעלטפעשעג ענייז ףיוא ןבעגעג גנוטכַא

 ףיוא עמָאנער ןייז ןגעוו יו ,ןטסנידרַאפ ענייז ןגעוו ױזַא טגרָאזעג טשינ ךיז

 ,ןָאטעג טשינ ריר ןייק ָאקסעלַאכימ ךיז טָאה ושזדנַא ןייז ןָא ,עניב רעד

 טגָאמרַאפ טָאה רע .ליומ ןלופ ןטימ רָאיטקַא ןַא ןעוועג זיא ָאקסעלַאכימ

 ןוא ץרַאה טימ רע טָאה ןעגנוזעג רעבָא ,עמיטש"ןָאטירַאב עקיסעמלטימ ַא

 עשינזח ַא עניב רעד ףיוא ןעגניז וצ טַאהעג ביל רעייז טָאה רע .ליפעג טימ

 עסעיּפ רעדעי ןיא טעמכ טגרָאזרַאפ םיא ןעמ טָאה שינזח טימ .עיציזָאּפמָאק

 ,טַאהעג האנה קרַאטש טָאה םלוע רעד ןוא

 ןעוועג ָאקסעלַאכימ זיא ןטערעּפָא עטכייל יד ןיא ןלָאר-טּפױה יד רַאפ

 רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג ּפָארט רעד זיא ןסעיפ יד ןיא .,ןטסָאמעגנָא יו

 טָאה טפַאשנגייא יד-טָא .רַאטס םענופ טפַארק-סגנואיצוצ ןוא טייקכעלנעזרעפ

 עלַא ןעגנַאפעג טָאה רע סָאװ רעדנואוו ַא זיא ,סָאמ רעלופ ַא ןיא טגָאמרַאפ רע

 ...? רעצרעה-ןעיורפ

 "ענעג רעשידיא רעד, עטערעּפָא רעד טימ ןביוהעגנָא טָאה ָאקסעלַאכימ

 ןעוועג זיא לכימ .יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןופ קיזומ טימ ,םולב .א ןופ *לַאר

 רע טָאה טנעמַארעּפמעט ליפוצ ןייק .שטנעמ רעקיטומטוג ,רעדילָאס ַא עבטב

 טָאה סעיציטעּפער ענייז .עניב רעד ףיוא טשינ וליפא ,ןזיװעגסױרַא טשינ

 ןשירָאיטקַא םעד ןופ ןטלַאהעג טָאה רע ...טריריּפסניא טשינ ןרָאיטקַא יד

 ,ָאי סָאד טוט ,ןיהַא טייג ,ָאד טייטש ."הרות; יד ןענעק ןיוש טעי'מ : ללכ

 ןיוש ךיז טעוו עקירעביא סָאד -- רעטנורַא טייג ,ףױרַא טייג ,טשינ סָאד טוט

 טָאה'ס ןוא ןדנעטשמוא יד טיול עטסעב סָאד ןָאטעג רימ ןבָאה ,?ןסערּפסיױא;

 ."טסערּפעגסיוא/, ,זיא סע יװ ,ןיוש ךיז

 "עגסיוא ןבָאה עכלעוו ןדיא ןעמוקעג ןענייז ערעימערּפ סָאקסעלַאכימ וצ

 יד טעװַאיעג ךיוא ךיז ןבָאהס .םישדח רָאּפ ענייש ַא רעטַאעט ןיא טלעפ

 ידערפ ןוא ַאדליטַאמ ,רעקעב עיפָאס ןוא ילרַאשט :ןטָאירטַאּפ עקירָאיגנַאל

 ןעוועג זיא ָאקסעלַאכימ .רערערַאפ ןוא טניירפ ךָאנ ןוא ריעלב יל ,ןַאמקילג

 טימ ןעלגנירמורַא טנעקעג ךיז טָאה סָאװ ןרָאיטקַא עשידיא עטלייצעג יד ןופ

 ךשמ ןיא טליּפשעג טָאה רע ואוו םוטעמוא טניירפ ענעבעגעגרעביא ליפיוזַא

 ,טלעוו רעד םורַא ערעירָאק-רעטַאעט רעגנַאל ןייז ןופ
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 טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא קרָאי-וינ ןיא טניירפ עטסמיטניא ענייז ןופ

 טָאה רעדורב רענעגייא ןַא .ךילרע ןטיינ ,ןָאינוי-רעקעב-*קיעק; רעד ןופ

 ,ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ,ןָאקסעלַאכימ רַאפ רעמ ןָאט טנעקעג טשינ

 ,ךילרע ןטיינ טניירפ ןייז יו

 ילרַאשט ןעוועג זיא ָאגַאקיש ןיא ןטָאירטַאּפ סָאקסעלַאכימ ןופ רענייא

 סיױרג ַא רע טָאה טכַאמעג ןוא רעקעב זיא ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז ,רעקעב

 ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ןעיירעקעב לָאצ רעסיורג ַא ןופ ןגעמרַאפ

 ןוא דרַאנעל ,ןיװרַאמ : רעדניק ענייז ,עיפָאס יורפ ןייז ןוא ילרַאשט .ָאגַאקיש

 ,רעטַאעט ןשידיא םעניא גנולעטשרָאפ ַא טלעפרַאפ ןטלעז ןבָאה רעטלָאװ

 "קַא ענייז ןדַאלוצנייא זיא ,טציא ךָאנ ןליפַא ,ןגינעגרַאפ רעטסערג סילרַאשט

 שודיק טימ ,טײצלָאמ-טכַאנ-וצ-קיטיירפ ַא ףיוא םייהַא ךיז וצ טניירפ-ןרָאיט

 טשינ ןעוועג-ברקמ ןוא טַאהעג ביל ןבָאה ס'רעקעב יד .ןילישבת עלַא ןוא

 טכוזַאב ןבָאה עכלעוו ןטסיטרעצנָאק ןוא םינזח ךיוא רָאנ ,סרעליּפשיוש רָאנ

 יד ואוו גנומענרעטנוא עשירעלטסניק ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .ָאגַאקיש

 -ברקמ קרַאטש ךיוא ייז ןבָאה ךימ .עטשרע יד ןופ ןייז טשינ ןלָאז ס'רעקעב

 עטנעָאנ רעזנוא .ָאגַאקיש ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד ןעוועג

 ,גָאט-וצ-טנייה זיב ןָא-טלַאה טפַאשטניירפ

 "געס ַא ןעוועג זיא *לַארענעג רעשידיא, םענופ ערעימערּפ סָאקסעלַאכימ

 ןיא עניב רעד ףיוא ןעמוקפיורַא ןעזרעד םיא טָאה םלוע רעד ןעוו .עיצַאס

 רעיש ךַאד רעד זיא ,סעקוועשטיּפ עלַא טימ לַארענעג ַא ןופ םרָאפינוא ןסייוו ַא

 ַאזַא טימ טזָאלעצ ךיז ןבָאה ןעמַאד יד .זָאלּפַא םענופ ןלַאפעגנייא טשינ

 "עט ןוא-ָאידַאר עריא ףיוא-טמענ טנגוי עקיטנייה יד יו טקנוּפ ,יירעשטיווק

 "נָאמ,, יד ,ןַאלַאװע יקנערפ ,ילסערּפ סיוולע ,"סלטיב, יד : רעטעגּפָא-עיזיוועל

 ...עירָאגעטַאק-"לָאר-דנע-קַאר, רעד ןופ סרַאטס ערעדנַא יד ןוא "סיק

 ,ל ןופ *ץנַאט רעטצעל רעד, ןָאקסעלַאכימ טימ טליּפשעג ןבָאה רימ

 -ָאר לארשי ןופ "ןַאמ רעטשזדעמעדעג רעד; ;יקצענַאשלָא : קיזומ ,ןַאמיירפ

 רימ זיא ןטסרעממַא רעבָא ,("ןַאמעקניה; סרעלוט ןופ ליטס ןפיוא) גרעבנעז

 סנעדַאפדלָאג ןיא םהרבא ןופ עלָאר רעד ןיא ןרָאװעג ןלעפעג ָאקסעלַאכימ

 ,טלַאטשעג עשיכרַאירטַאּפ ענעטלעז ַא ,"?קחצי-תדיקע;

 ַא רַאפ עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא טנכעררַאפ ןעוועג זיא ָאקסעלַאכימ

 ...רעגניפ יד ןשיװצ ןרָאװעג ןענורעצ םיא ייב זיא טלעג .טרָאּפס ןסיורג

 ןייז ןעועג זיא סָאד .רעליּפש-ןטרָאק רעקיטרַאזַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא רע

 "-ורּפ טָאה ושזדנַא .ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ביײרטרַאפ-טייצ רעטסעב
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 ןעלכימ ריא זַא רעבָא ,ןטסנידרַאפ עסיורג סָאקסעלַאכימ ןופ ןרָאּפש טריב

 ...דניק קידרעטיצ ַא יו ןבעגעגכָאנ םיא יז טָאה ,טלָאװרַאפ סעּפע ךיז טָאה

 יקַאװלימ ןיא קנַאלב ןָאעל טימ

 -ַאב זיא רַאוטרעּפער ןייז .קנַאלב ןָאעל ןלָארטסַאג ףיוא זנוא וצ טמוק'ס

 םיא טימ טליּפשעג ןיוש בָאה ךיא עכלעוו ןסעיּפ עקיבלעז יד ןופ ןענַאטש

 ענעכָארבעצ, ,"תולכ יירד, ,*ןַאמשטַאװ רעד, ,"רוכיש רעד; :לָאערטנָאמ ןיא

 .ענשזַאו טשינ ןענייז ןטפעשעג יד ."םייה

 ַא ןיא קנַאלב ןָאעל טימ גנולעטשרָאפ ַא טרישזנַארַא גנוטלַאװרַאפ יד

 ןבעל ,בושי ןשידיא םענייפ ַא טימ טָאטש ַא ,יקָאװלימ ןיא רעטַאעט ןסיורג

 םַאיליװ ןופ *רוכיש רעד, רעגַאלש ןטסערג סקנַאלב ןליּפש ריִמ .ָאגַאקיש

 ןבָאה רימ .ןעוועג טשינ זיא ןטעליב ןופ ףױקרַאפרָאפ רעסיורג ןייק .לעגיס

 ןיא .(עמַאננייא עטוג ןייק ןכַאמ טשינ) *שקָאל ַא; ןטרָאד ןסע וצ טכירעג ךיז

 רעד וצ ןָאטעגיזָאל ַא יקָאװלימ ןופ בושי רעד ךיז טָאה העש רעטצעל רעד

 יד ןביױהנָא ןעמ ןעק יוװ רעבָא ,טעּפש עקַאט זיא העש יד .ןטעליב ךָאנ עסַאק

 ?עסַאק רעד ייב ךָאנ טייטש םלוע םענופ בור סָאד ןעוו גנולעטשרָאפ

 ךָאד ןעק'מ --- טריוורענעד קנַאלב ךיז טָאה -- ןביוהוצנָא טייצ ןיוש ---

 רעד ךָאנ דלַאב ךָאד ףרַאד'מ !טכַאנ עצנַאג ַא םלוע ןפיוא ןטרַאװ טשינ
 ןעמוקנָא ךָאד ןלעװ רימ .ָאגַאקיש ןייק קירוצ סָאב ןטימ ןרָאפ גנולעטשרָאפ

 קנַאלב טָאה -- !ןָא-ביוה ,ַאשַאי ? תוחוכ עניימ רַאפ סע זיא -- גָאטרַאפ

 ,רעטלַאװרַאפ-עניב םעד ןלױפַאב

 --- ןביױהנָא טסייה קנַאלב .תומכח ןייק ןופ טשינ טסייוו לַאטנעזָאר ַאשַאי
 ףיוא טכיל סָאד ןָא-טדניצ ,לַאז-רעטַאעט ןיא רעטסניפ טכַאמ רע .רע טגלָאפ

 ,גנַאהרָאפ םעד ןעיצפורַא רעטעברַא-עניב יד טסייה ןוא עניב רעד

 רעד ןרָאװעג טשרע זיא ,טצעזעגסיוא ךעלדנע ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו
 : דלאוועג רעתמא

 -עג םלוע רעצנַאג רעד טָאה -- בױהנָא ןופ ןָא-טביוה ! ביוהנָא ןופ ---
 ,טמערַאיל

 קירוצ ןזָאלרעטנורַא ,הליחמב ,טזומעג טָאה'מ ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס
 טָאה גנולעטשרָאפ יד יװױזַא . .,"תישארב; ןופ ןבױהנָא ןוא גנַאהרָאפ םעד
 רעד טימ ןעגנַאגעג ץלַא אלימב ןיוש זיא ,סופ ןקניל ןטימ ןבױהעגנָא ךיז

 ,ּפָארַא רעטוּפ

 םענופ רעקיזומ ַא טנווָא םענעי טכַאמעגנָא זנוא טָאה הרצ עטסערג יד
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 "עצס עשיטַאמַארד ענייז ייב זַא טַאהעג ביל רעייז טָאה קנַאלב ,רעטסעקרָא

 סָאד טָאה עידָאלעמ עקירעיורט יד .עלעדיפ ַא ןליּפשרעטנוא םיא לָאז סענ

 טנעמינַאּפמָאקַא-קיזמ רעד .גנולדנַאה רעד רַאפ גנומיטש ַא ןפַאש טלָאזעג

 .עמַארדָאלעמ -- ןושל-רעטַאעט ףיוא טסייה

 טָאה ,עמַארדָאלעמ יד-טָא ןליּפש וצ ןעוו ןסיוו לָאז רעקיזומ רעד ידכ

 ַא ךיז טגעלפ רע .עניב רעד ןופ ןכייצ ןטקעריד ַא רַאפרעד טצונעג קנַאלב

 -גנַאפ : טניימעג טָאה סָאד .לקער ןייז ןופ ץַאל םייב רעגניפ יד טימ ןָאטיּפַאט

 ,(עגידראס) "טוימ, ןטימ ,ליטש רעייז רעבָא ,עמַארדָאלעמ יד ,עקרעדורב ,ןָא

 ."םולח ַא זיא טלעוו יד --- םילבה לבה;ק :דיל ןיימ ןופ עידָאלעמ יד

 -נַאלרעד וצ ןביױהנָא ףרַאד קנַאלב רעדייא ,טקַא ןטשרע ןופ סולש ןרַאפ

 םוצ ןכייצ ַא יװ ,ץַאל םייב ּפַאט ַא ךיז רע טיג ,ענעצס עשיטַאמַארד ןייז ןעג

 רעייז אקווד זיא רעלדיפ רעד .עמַארדָאלעמ ןליּפש ןבױהנָא לָאז רע רעלדיפ

 ץַאלּפ ןייז ףיוא ןציז וצ טָאטשנָא רָאנ ,ןליּפש וצ ןָא-טביוה רע .טקערָאק

 ,עיציטעּפער רעד ייב טגָאזעגנָא םיא טָאה קנַאלב יו ,ָאמיסינַאיּפ ןליּפש ןוא

 לדיפ ןטימ סיוא ךיז טיירד רע ,טרָא ןייז ןופ ףיוא ביוה ַא רָאג ךיז רע טיג

 ךיז רע טזָאלעצ ,עניב רעד ףיוא טסיטרעצנָאק ַא יװ ןוא ,םוקילבוּפ םוצ

 זַא ,ָאטרָאפ ַאזַא טימ לדיפ ןפיוא *ץלַאמש, טימ ןוא טנעמַארעּפמעט טימ

 ...ָאגַאקיש ןיא שזַא ןרעה טנעקעג םיא טָאה'מ

 :זָאוטריװ םעד וצ רעטנורַא רימ ןעיירש ןסילוק יד רעטניה ןופ

 יװ ןעמעלַא טרעה ,רעבָא ,רע !ָאמיסינַאיּפ !רעליטש !רעליטש ---

 טּפַאט קנַאלב .טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא סענורטס יד טבייר ןוא רעטָאק םעד

 "דיפ רעד .ןליּפש ןרעהוצפיוא ףיוא ןכייצ ַא ,ץַאל םייב רעגניפ יד טימ ךיז

 רע ןעק עשזייוו --- םוקילבוּפ םוצ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא רעבָא זיא רעל

 רע ,לקער ןייז ןופ ץַאל םעד ןסירעגרעטנורַא דלַאב ןיוש טָאה קנַאלב זַא ןעז

 ? עמַארדָאלעמ ןליּפש וצ ןרעהפיוא ןוא ןבָאה תונמחר ןיוש לָאז

 ןיא סרעקיזומ יד וצ ןכָארקעגוצ ,רעלעק ןיא ןפָאלעגרעטנורַא ןיב ךיא

 "נָאק ןייז ןקידנערַאפ לָאז רע ,רעלדיפ םייב ןטעבעגנייא םיוק ךיז ןוא *טיּפ,

 סָאװ סעכ טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה רעלדיפ רעד .ןצעזקעװַא ךיז ןוא טרעצ

 "רַאפ טָאה קנַאלב ...ןטכידעג עמַאס ןטימניא ןגָאלשעגרעביא םיא בָאה ךיא

 זיא טקַארטנַא ןפיוא .ליּפשוצ-עמַארדָאלעמ ַא ןָא טקַא ןטשרע םעד טקידנע
 : ןייז-סרוד טסיטרעצנָאק םעד טלָאװעג ןוא רעלעק ןיא ןפָאלעגרעטנורַא קנַאלב

 ריא זַא עבָארּפ-קיזומ רעד ייב טגָאזעגנָא ךייא ךיא בָאה לָאמ ליפיוו --

 ףיוא טמערוטשעג קנַאלב טָאה -- !!!ָאמיסינַאיּפ !ָאמיסינַאיּפ ןליּפש טלָאז

 ...!קידנציז !קידנציז --- ,םיא
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 -ייק זַא ,ליטש ןליּפש ןוא רעלעק ןיא ןציז לָאז ךיא ,ריא טניימ סָאװ --

 רעטַאעט ןיא --- טכַאקעג רעלדיפ רעד ךיז טָאה --- ןרעה טשינ ךימ לָאז רענ
 ,סעיצקעל-לדיפ ביג ךיא ןעמעוו ,סרעליש עניימ ןופ ןרעטלע יד ָאד ןענייז
 זַא ? ןליּפש טשינ ןעק ,"רעשטיט, רעד ,ךיא זַא ןעקנעד ןלָאז ייז ריא טליוו
 -רעטעּפ ןופ רעטקידנעעג ַא !טסיטרעצנָאק ַא ןיב ךיא ? רמזיילכ ַא ןיב ךיא
 טרָאפ ריא !ןרעה ןעמ ףרַאד ליּפש ךיא זַא ,ךיא !עירָאטַאװרעטנָאק רעגרוב
 ןַא ןיב ךיא זַא ןרעה ןעמ לָאז ָאט ,יקָאװלימ ןיא ביילב ךיא רעבָא ,קעװַא
 ! טסיטרַא

 ןָא ןליּפשּפָא ןיוש טזומעג קנַאלב טָאה יקָאװלימ ןיא גנולעטשרָאפ ענעי
 טָאה רע ,ץַאל םייב ךיז ןּפַאט ןופ טיהעגּפָא ךיוא ךיז טָאה רע .עמַארדָאלעמ
 "לקָאװלימ ןופ ןַאמלע ַאשימ, םעד ךיז טסולגרַאפ רעמָאט ,טַאהעג ארומ ןיוש
 ,עמַארדָאלעמ עטושּפ ַא טָאטשנָא *ָאטרעשטנָאק; ַא ןביוהוצנָא רעדיוו

 .ב

 ךיג ױזַא ןרילָארטסַאג טרָאד ןעמוק וצ עּפָאריײא ןופ ןטָאבנָא גירק ךיא
 : טביירש ןָאזשיפ ַאשימ :ָאגַאקיש ןיא ןָאזעס םעד ןקידנערַאפ לעװ ךיא יו
 -רעּפער-ןסעיּפ ןקיבלעז םעד טליּפש רע .גלָאפרעד סיורג םוטעמוא טכַאמ רע
 םעד ןופ עלָאר יד .עּפָארײא ןיא טליּפשעג ןיוש עדייב ןבָאה רימ יו רַאוט
 ַא טליּפש םיא טימ .(6 םיא רַאפ סע טסַאּפ יװ) רע טליּפש ץַאיַאּפ ןדנילב

 ךיא ןעוו ,דלָאגניג ַארעס ,ןירעגניז ןוא ןירעליּפשיש עלופטנַאלַאט עגנוי
 ןליּפש םוצ עשרָאינטרַאּפ עקיסַאּפ ַא ןבָאה ךיא לעװ ,עּפָארײא ןייק ןעמוק לעוו
 -טימ יז רע טעוװ עקירעמַא ןייק ןרעקקירוצ ךיז טעװ רע ןעוו ,ןעגניז םוצ ןוא
 ,ןעגנערב

 ןייז .עינעמור ןייק רעמוז ןרַאפ ןעמוק וצ ךימ טעברַאפ רעלגיז ץירָאמ
 ,רע טביירש --- רימ ךָאנ ןיוש טקנעב החּפשמ

 ןרַאפ ןעמוק לָאז ךיא ,ןקילג ענעדלָאג רָאפ רימ טגייל ץעיענַאּפמָאק אבא
 ךיוא גירק ךיא .עּפורט-החּפשמ ןייז טימ ןליּפש ןוא זירַאּפ ןייק רעמוז ןצנַאג
 "יו טשינ סייוו ךיא .עשרַאװ ןיא ,ענווָאק ןיא ןליּפש ןעמוק וצ ןעגנודַאלנײא
 ָאנַאקיש ןיא ןָאזעס ַא ךָאנ ףיוא ןביילברַאפ ךיא לָאז יצ ,ןעלדנַאה וצ ױזַא
 ? עּפָאריײא ןייק ןרָאפ רעדָא

 ךיא ןעק םעד ףיוא -- ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא ןכַאמ-עבָארּפ ןגעוו
 -רַאפ ןענייז רעכיב-ןָאינוי יד זַא ןעמ טדער *לַאיָאר-עפַאק, ןיא .ןפָאה טשינ
 רַאפ עשזסָאװ .רעדילגטימ עיינ ןייק ןעמענניירַא טשינ ללכב טעוו'מ ,טכַאמ
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 רָאפ : רעכיז ךיא ןיב סנייא ? עקירעמַא ןיא ךימ ןטרַאוװרעד ןקילג-רעטַאעט ַא

 ?סָאװ וצ .ךיג ױזַא ןעמוקקירוצ טשינ ןיוש ךיא לעװ -- עּפָאריײא ןייק ךיא

 יורפ ןיימ ןזָאלרעביא רעבָא ךיא ןעק יו ? םי ןרעביא "ןעװעדזַאי, ךיז יבַא

 טשינ ,טַארייהרַאפ ָאי ןענייז רימ ?ןבעלנעמַאזוצ ַא סָאד זיא ? ןוז ןיימ טימ

 . .. טַארייהרַאפ

 -ַאגנַא ָאי ךיז ףרַאד ךיא זַא ,גנוניימ רעד טימ זיא ינעשזד יורפ ןיימ

 זיא סרעטַאעט רעקרָאי-וינ יד ןיא .ָאנַאקיש ןיא ןָאזעס ַא ךָאנ ףיוא ןרישז

 ןינעשזד ...עשזַאג ןייק טשינ ןגירק ןרָאיטקַא יד ,קידלגיופ טשינ יוו-ייס

 .ןָאינוי-רעקיזמ רעד וצ ךָאד טגנַאלַאב יז לייוו ,ָאי ןעמ טלָאצ

 תוריכש עניימ וצ רַאלָאד רָאּפ עשּפיה ַא רימ טגיילרעד ןָאסלענ ילרַאשט

 ןיא רעטַאעט-לײדנָאל םעד ןיא ןָאזעס ַא ךָאנ ףיוא ךיז רישזַאגנַא ךיא ןוא

 ,ָאגַאקיש

 10 לטיּפַאק

 סָאַאכ ןופ לעװש ןפיוא עקירעמַא

 ָאגַאקיש ןיא ןָאזעס םענופ ןכָאװ רַאּפ עטצעל י א,

 -כיוו ןָא ןוא עסַאק רעד ןיא ןקילג ןָא טקידנערַאפ ךיז ןבָאה

 יד טליּפשעגּפָא טָאה'מ .עניב רעד ףיוא ןעגנואוטפיוא עקיט

 -רעטַאעט רעד טימ טקַארטנָאק-ןָאינוי םעד ןטיול ןכָאװ 6 225

 .ןרָאפעצ ךיז ןוא ,ינעּפ ַא זיב טלָאצַאב ןגָארקעג ,גנוטלַאװרַאפ

 ,קרַאּפ-ָארָאב ןיא עילימַאפ ןיימ וצ קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעגקירוצ ןיב ךיא

 ןקוק וצ תחנ ַא זיא'ס ,גנעל רעד ןיא ,ערה-ןיע ןָא ,טסקַאװ עלעקנַאי ןיימ
 ,טיורטעד ןיא טכַאמעג םיא ךיז טָאה'ס סָאװ עיצקעפניא רעד טניז .םיא ףיוא

 ןכָאטשעגפיוא טלָאמעד םיא טָאה רָאטקָאד ַא .לרעיוא ןַא טימ ןָאט וצ רע טָאה

 ינעשזד ...הנותח עתמא יד טכַאמעגנָא םעד טימ ןוא לרעיוא ןיא ריוושעג ַא

 ןבָאה ייז ,ןטסילַאיצעּפס-רעיױא עכעלטע ייב ןעלעקנַאי טימ ןעוועג ןיוש זיא

 טימ ןפלעה טעוו'ס זַא טסיירטעג ןבָאה ייז .ןצכעצירּפש ,ןעניצידעמ ןבירשרַאפ

 רע טעװ ,םורַא ךיז טקוק'מ רעדייא .,טגרָאזַאב קרַאטש ןיב ךיא .טייצ רעד

 ךיא ןוא דלַאב ,דלַאב ?ןעמ טוט סָאװ .לוקס ןיא ןייג ןבױהנָא ןפרַאד ךָאד

 ...קעװַא רעדיוו ןיוש רָאפ
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 זיא'ס .גנַאל ןטלַאהעגנָא טשינ ןרָאי ענעי ןיא טָאה ןענָאזעס-ןשיווצ רעד

 קידלזמ ָאי ןיוש זיא סָאװ רָאיטקַא רעד ןעוו ,ןטייצ עקיטנייה יו ןעוועג טשינ

 ואוו ,רעטַאעט םענעבילברַאפ ןקיצנייא םעד ןיא *לבַאשזד} ַא ןּפַאכוצניײרַא

 זומ ,רָאי-יינ זיב תוכוס ךָאנ ןופ ןָא-טלַאה ,טגָאזעג סנייטשימ ,ןָאזעס רעד

 -טע יד ןּפַאכנײרַא רעדיוו ןענעק וצ סייררעביא ןקידעכָאװ-קיצרעפ ַא ןטרַאװ

 ,רעטַאעט ןשידיא םעניא ןכָאװ עכעל

 זיא'ס ןוא ייברַאפ לענש זיא ןכָאװ-רעמוז עכעלטע יד ןופ סייררעביא רעד

 םעד וצ ןטיירגוצ ךיז ָאגַאקיש ןייק רעדיוו ןיוש רָאפ ךיא ."ייד-רָאבייל, ןיוש

 ,רעטַאעט-לײדנָאל ןיא ןָאזעס ןטייווצ

 -געדלָאג לעומעס זיא ןכָאװ ןעצ עטשרע יד ףיוא רָאילָארטסַאג רעזנוא

 םעד טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג רעד טימ היחמ טושּפ ךיז ןיב ךיא .גרוב

 טניז עניב רעד ףיוא ןעזעג טשינ םיא בָאה ךיא .רעלטסניק ןשידיא ןסיורג

 ןיא טייקיטעט-עניב ןייז ןגעוו .לָאערטנָאמ ןיא םיא טימ טליּפשעג בָאה'כ

 רע .ןעגנוטייצ עשידיא יד ןיא טנעיילעג ךיא בָאה עּפָאריײא ןוא עקירעמַא

 רע ואוו ,עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא לָאמ ליפ טרילָארטסַאג ךיוא טָאה

 ,טבילַאב קרַאטש רעייז ןעוועג זיא

 טשינ רעבָא טָאה רע ,ןריולרַאפ טשינ ץנַאלג ןייז טָאה גרובנעדלָאג

 "ןסעיּפ יד ייב טלדנַאהעגנייא טָאה רע עכלעוו ןסעיּפ יד וצ לזמ ןייק טַאהעג

 גרובנעדלָאג זַא טגנַאלרַאפ סיואכרוד טָאה ןָאסלענ ילרַאשט ...ןטנַארעּפיל

 טליּפשעג טשינ ךָאנ ןענייז סָאװ ןסעיּפ עיינ ןָאזעס ביױהנָא ןיא ןריפפיוא לָאז

 ןוא ואוו .הכלה ערעווש ַא רָאג ןעוועג ןיוש זיא סָאד .,ָאגַאקיש ןיא ןרָאװעג

 ...ןעמואוושעג עקַאט ןעמ זיא ? הרוחס *עיינ, יד-טָא ןעמ טגירק ןעמעוו ייב

 ,רעצלעמ רָאדיזיא ,גרובנעדלָאג לעומעס :ןופ טײטשַאב עּפורט רעזנוא

 עדלָאג ןוא ץַארַאב יטרָאמ ,(ןָאעס ַא ךָאנ ףיוא ןטלַאהרַאפ) רעּפַאּפ דוד

 ךיוא) סילַאיב ַאטעזָאר ,ףרָאד לטע ןוא בייא ,(ןטלַאהרַאפ ךיוא) ןַאמזייא

 ינע ,(רעטכָאט סרילעוואוי ןמלק) רילעוואוי ןישזד ,טרעבליז ַאזיל ,(ןטלַאהרַאפ

 .ווָאקַאלבַאי םייח ןוא לַאטנעזָאר ַאשַאי ,ןַאמסייו (רעצרַאװש רעד) סירָאמ ןַאמיז

 -רעביא ךימ טָאה טריפעגפיוא טָאה גרובנעדלָאג סָאװ עסעיּפ עטשרע יד

 סע ןעק סערעטניא ןַא רַאפ סָאװ ? רָאג עמַארדָאלעמ-רעטסגנעג ַא -- טשַאר

 ןיא זַא טגָאזעג רימ טָאה גרובנעדלָאג ןעוו ? ָאגַאקיש ןופ ןדיא ייב ןפורסיױרַא

 תמאב ךיז ךיא בָאה ,עלָאר ןייק ָאטשינ רימ רַאפ זיא עסעיּפ רעטשרע רעד

 ,עסעיּפ רעד וצ ןרעמונ עשילַאקיזומ עכעלטע טגרָאזרַאפ בָאה ךיא .טיירפרעד

 ןוא ןטרעצנָאק-םורָאפ גניר-רעטעברַא יד ,םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ ןטלַאהעגנָא
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 "טימ ךיוא לעװ ךיא רעכלעוו ןיא גנוריפפיוא רעטייווצ רעד ףיוא טרַאװעג

 ,טרעכיזרַאפ גרובנעדלָאג ךימ טָאה -- ןליּפש

 "עזנוא .עכעלרעייפ ַא ןעוועג זיא עסעיּפ-רעטסגנעג רעד ןופ ערעימערּפ יד

 "יא סָאד ןצונוצסיוא טכוזעג טָאה ,ײטרַאּפ עשיטַארקַָאמעד יד ,םיתב-ילעב ער

 ןשיטַארקָאמעד ַא ןלייוורעד וצ בושי ןשידיא םעד ןטיירגוצוצ רעטַאעט עשיד

 "ערּפ רענַאקילבוּפער רעד .ןלַאװ עלַארעדעפ עקידנעמוק יד ןיא טנעדיזערּפ

 -ײרַא ןרַאפ דלוש יד .תורצ עסיורג ףיוא ןעוועג זיא רעוואוה טרעברעה טנעדיז

 ןלַאפעג זיא דנַאטשוצ ןשיטָאַאכ ןוא ןשיטירק םעד ןיא דנַאל סָאד ןּפעלש

 -בָארּפ ענעדיישרַאפ טימ טעשטומעג ךיז טָאה דנַאל עצנַאג סָאד ,ּפָאק ןייז ףיוא

 ךַארק ןכעלקערש םעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג טשינ ץלַא ךָאנ זיא ןעמ .,ןעמעל

 טכוזעג טָאה ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד יד ,1929 רָאי ןיא ?טירטס-לָאװ; ףיוא

 טמַא-טנעדיזערּפ םעד רַאפ ןלייוורעד ןוא דנַאל ןיא עיסערּפעד יד ןצונוצסיוא

 ןעגנילק וצ ןביוהעגנָא טלָאמעד ןיוש טָאה'ס .טַארקָאמעד ַא עקירעמַא ןיא

 ָאנַאלעד ןילקנערפ ,רָאנרעװָאג רעקרָאי-וינ םעד ןופ ןעמָאנ רעד דנַאל ןרעביא

 רָאיעמ םעד ןעוועג םינּפ-לבקמ ךיוא רימ ןבָאה ערעימערּפ רעד ייב .טלעווזור

 טיוט ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד רעטעּפש זיא רע .קרַאמרעס ןָאטנַא ,ָאגַאקיש ןופ

 ,ימַאימ ןיא טלעװזור טנעדיזערּפ ףיוא טַאטנעטַא םענעגנולעגמוא ןַא תעב

 .ַאדירָאלּפ

 רע .ןעמונעגסיוא טשינ עקַאט טָאה ןגרובנעדלָאג טימ עסעיּפ עטשרע יד

 טָאה'ס .ןבעל ןטלּפָאד ַא טריפ סָאװ רעטסגנעג ַא ןופ עלָאר ַא טליּפשעג טָאה

 ןיילַא ךיז ןרינַאּפמָאקַא סָאד ןוא ןעגניז סגרובנעדלָאג ןפלָאהעג טשינ וליּפַא

 םיא ןרעה וצ טַאהעג ביל רעייז אקווד טָאה םלוע רעד .ָאנַאיּפ רעד ףיוא

 -נָאל ןופ שטיװָאקרַאמ סָאװ סעיציזָאּפמָאק יד רעדָא ,עלעדיל-סקלָאפ ַא ןעגניז

 לָאמ סָאד .ערעדנַא ןוא "הנותח ַא, ,"םשה-שודיק; : יו ,טסַאפרַאפ טָאה ןָאד

 ןעמ לָאז סעּפע סָאװרַאפ :םלוע םוצ טרילעּפַא טשינ ךיוא ןעגניז סָאד טָאה

 ?ָאנַאיּפ ןליּפש ןוא ןעגניז ןייז רַאפ רעטסגנעג ַא ןרידָאלּפַא

 ןטרָאג ןיא; עטערעּפָא יד ןריטעּפער םוצ ןעמונעג דלַאב ךיז ןבָאה רימ

 ןגנוי ַא טליּפשעג טָאה גרובנעדלָאג ,יקצענַאשלָא ןוא לעגיס ןופ "עביל ןופ

 ןקירָאיקיצכַא ןַא ןופ עלָאר יד טלייטעגוצ רע טָאה רימ ; טַאדלָאס ןטבילרַאפ

 ןייז וצ ןָאטעג-םענ ַא ךיז טָאה רע ןעוו גרובנעדלָאג טָאה טבעלעגפיוא .ןדייז

 סיָאטסלָאט ,"עמשטערק עשינעמור יד; : יו ,רַאוטרעּפער ןטליּפשעג-טלַא

 ןעגנוריפפיוא יד ."ןינַאס, ,"םירישה-ריש; רעגַאלש ןייז ,"תמ רעקידעבעל

 "עג ַא ןעועג ןיוש ךיא ןיב ןסעיּפ יד ןיא .קיטכערּפ ןעמוקעגסױרַא ןענייז

 .י.טבעלעגפיוא ךיוא ןיוש ךיא בָאה אלימב ,לָאערטנָאמ ןופ ךָאנ רעטליּפש
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 "עג זיא טריפעגפיוא זנוא טימ טָאה גרובנעדלָאג סָאװ עסעיּפ עטצעל יד

 זיא ץרַאװש ריאמ .ץרַאװש ריאמ ןופ עמַארד ַא ,"ךַאד ןייא רעטנוא, ןעוו

 ןיא רָאנ טשינ ,רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא ןַארעטעװ ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש

 ןייז ןביױהעגנָא טָאה רע ואוו ,קָאטסילַאיב טָאטשמייה ןייז ןיא .עקירעמַא

 ךיוא ךיז רע טָאה ,רָאילפוס סלַא ךָאנרעד ןוא רעליּפשיױש סלַא ערעירַאק-עניב

 .עניב רעד רַאפ קיטשירעטַאעט ןביירש ןופ אדבוע רעד וצ ןעמונעג

 -ָאריײא ַא ןיא רָאפ טלעטש עמַארד:-ץרַאװש רעד ןופ ענעצס עטשרע יד

 טימ לַאטש ַא עניב רעד ףיוא ןעזרעד טָאה ןָאסלענ ןעוו ,לַאטש ןשיאעּפ

 :דלַאװעג ַא טימ ןעפָאלעגפױרַא רע זיא ,דרעפ

 א !"רעטייאעט רַאלָאד ןָאילימ, ןיימ ןופ טכַאמעג ריא טָאה סָאװ --

 יד רַאפ סע ליוו'כ !עיצַארָאקעד יד ןעמענרעטנורַא ןעמ לָאז ןיוש !? לַאטש

 !ןעז טשינ ןגיוא

 םעד ןליּפשּפָא ןזָאל לָאז רע ,םיא ייב ןטעבעגנייא םיוק ךיז ןבָאה רימ

 זיא ףוס רעד ,ןָאט ןעק'מ סָאװ ןעז ןיוש ןעמ טעװ ךָאנרעד ...טקַא ןטשרע

 -ָארּפ קרַאטש טָאה גרובנעדלָאג .לַאטש יד ןרענעשרַאפ טזומעג טָאה'מ ,ןעוועג

 רעד טָאה גנוטלַאװרַאפ רעד ןוא םיא ןשיװצ תיב-םולש םוצ .טריטסעט

 ...ןפלָאהעגוצ טשינ דָאזיּפע
 יב

 יד ןיא .רבח ןרעגניא ַא וצ יװ ןגיױצַאב גרובנעדלָאג ךיז טָאה רימ וצ

 טריצַאּפש רעדָא ,"לַאיָארק ןיא ןעמַאזוצ טכַארברַאפ רימ ןבָאה ן'העש עיירפ

 רע ,ןגרובנעדלָאג ןופ טנרעלעג ךס ַא בָאה ךיא .,רעטַאעט ןגעוו טדערעג ןוא

 "ישזער וצ ןוא ןליּפש וצ סיוא םיא טמוק'ס שטָאכ זַא טגייצרעביא רימ טָאה

 וצ ךיז רע טיצַאב ךָאד ,טעטילַאװק רעכיוה ןופ טשינ ןענייז עכלעוו ,ןסעיּפ ןריס

 טָאה רע .ץרא-ךרד ןטסערג ןטימ ללכב גנוריפפיוא רעד וצ ןוא ןלָאר ענייז

 טימ *טעװעקַאמסָאּפ, ךיז ןבָאה עכלעוו סרעליּפשיוש יד טריקיטירק קרַאטש

 -ּפש ,עניב רעד ףיוא ןזיװעגסױרַא טָאה רעלסעק דוד סָאװ ןטיז ענייש יד

 ןסעיּפ עשירַאנ יד ןופ טכַאמעג קזוח רע טָאה סָאד ...םלוע ןַא רַאפ קידנל

 -עג םיא ןבָאה ,ןדנעטשמוא ץוח ,רענייק שטָאכ ,טליּפשעג טָאה רע סָאװ

 טָאה ,טליּפשעג ָאי ןיוש רע טָאה ...סעקיײרעכַאמ יד ןליּפש וצ ןעגנואווצ

 עז םיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,םוקילבוּפ ןרַאפ ןבָאה ץרא-ךרד טפרַאדַאב רע

 סָאד ייז טמוק סָאװרַאפ ...ןעז וצ סָאװ ןייז טעוו'ס זַא יורטוצ ןלופ ןטימ

 -לברַא ןדער ...קורַאּפ םעד ןליּפש ןטימניא ןעיירדרעביא ? ןכַאמ-קזוח

 ןכַאמ ןוא ןעמענ טושּפ ךָאד טניימ סָאד ...רבחמ ןפיוא תוללק ןופ עזָארּפ

 ,םוקילבוּפ ןופ ןוא ךיז ןופ קזוח
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 ןיא ןביולג ַא סרעליּפשיוש יד ייב ןפורסױרַא טריבורּפ טָאה גרובנעדלָאג

 ,רָאפ טלעטש רע סָאװ םעד ןיא טביולג רָאיטקַא רעד ביוא לייוו ,ןלָאר ערעייז

 ,ןביולג םלוע רעד ךיוא םיא טעוװ

 וצ ןירַא ךיא ןיב ,קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא גרובנעדלָאג רעדייא

 -כָאנ ךיז ,ןעגנולעטשרָאפ-טנוװָא יד ןופ רענייא ייב ,עבַארעדרַאג ןיא םיא

 -עגנָא ּפָאק םעד ,לגיּפש םייב טציז רע יוװ ,ךיא עזרעד .סעּפע ףיוא ןגערפ

 :דניק ַא יװ ,לוק ַא ףיוא טנייוו רע ןוא ,טנעה עדייב ףיוא טרַאּפש

 -- רעטרעטיצרַאפ ַא סיוא ךיא ףור -- ?ןעשעג זיא סָאװ !ַאמָאיס ---

 ? ַאמָאיס ,ריא טנייוו סָאװ

 ,ןגיוא ענייז ןופ ךיז ןסיג ןרערט ןוא ּפָאק םעד ףיוא טביוה גרובנעדלָאג

 :סױרַא רע טצכולש קידנרעמָאי

 ןָא ךיז טּפַאכ רע !רָאה עניימ ,יוא !רָאה עניימ !קוק ,יבַאי ,קוק --

 טגָאלקעצ טייז וצ טייז ןופ ךיז קידנעלקָאש ןוא ּפָאק םייב טנעה עדייב טימ

 ! רָאה עטלזיירקעג עניימ ,יוא : ךיז רע

 עגנַאל יד ןשיווצ ,םיא ייב זַא עזרעד ןוא ּפָאק ןייז ףיוא קוק ַא ּפַאכ ךיא

 ...ךעלרעטיש ץנַאג ןיוש זיא ,רָאה

 "נעדלָאג לעומעס ,ךיא !!!ךילּפ ַא -- גרובנעדלָאג טגָאלק ,יבַאי ,ונ --

 !!!ךילּפ ַא טימ ,גרוב

 טָאה רע סָאװ ןופרעד ךיז טמענ עידעגַארט ןייז זַא ןיוש ךיא יײטשרַאפ

 ץנַאג ןזיװַאב ךיז טָאה סָאװ ךילּפ םעד לגיּפש ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעזרעד

 ,עצינלעטַאּפ רעד ףיוא םיא ייב טלוב

 טעז'מ --- ןטסיירט םיא ךיא ריבורּפ --- טשינ ךיז טרעגרע ,ַאמָאיס ---

 טָאה ריא .ןקרעמַאב טשינ סע ןעמ ןעק עניב רעד ןופ .וליפַא ןָא טשינ סע

 -ימָאק-ףוב ןוא סרעבָאהביל עגנוי ךס ַא ףיוא --- ּפָאק ןפיוא רָאה גונעג ךָאנ

 ...?סיעפוט; גנַאלנרָאי ןיוש ןגָארט עכלעוו ,טגָאזעג סרעק

 :ןטסיירט טשינ ךיז טזָאל גרובנעדלָאג

 ָאטיניפ, ,ןיוש -- רע טנייו -- ךילּפ ַא טימ גרובנעדלָאג לעומעס --

 ...ףוס םענופ ביױוהנָא רעד זיא סָאד ,"ַאידעמָאק ַאל

 .גנובעלרעביא עכעלקערש ַא רַאפ סָאװ טליפעג טשינ טלָאמעד בָאה ךיא

 ןופ רָאה יד זַא לָאמ ןטשרע םוצ טעזרעד רע ןעוו ,רָאיטקַא ןַא רַאפ זיא סע

 ןביילברַאפ עכלעוו סרעליּפשיוש עטלייצעג יד .סיוא םיא ייב ןכירק ּפָאק

 .םעד טימ עקַאט ךיז ןעקצַאצ ּפָאק ןפיוא רָאה טימ ןרָאי ערעטלע יד ףיוא

 ןופ רָאה יד ןרילרַאפ ןופ םעט םעד טליפרעד ךיוא ךיא בָאה רעטעּפש ןרָאי
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 .ןעײרדוצסױרַא ךיז ךעלגעממוא זיא'ס ןכלעוו ןופ ץעזעג-רוטַאנ ַא זיא'ס ,ּפָאק

 :עיצקַאער סגרובנעדלָאג דימת ךימ טנָאמרעד'ס

 רעד זיא סָאד !ָאטיניפ ,ןיוש !ךילּפ ַא טימ גרובנעדלָאג !ךילּפ ַא --

 ...ףוס םענופ בױהנָא

 לא
* 

 ןוא ַאשימ ,סרעליּפשיוש ערעלוּפָאּפ ייווצ יד ןליּפש זנוא וצ ןעמוק'ס

 ַארעס ןירעליּפשיוש רעד ןופ רעטסעווש ַא ,רענטוק ַאשָאל) יסול .,ןַאמרעג יסול

 רָאג זיב ךעלריטַאנ ןוא עלופליפעג ַא ,עסירטקַא עלופטנַאלַאט ַא ,(קינלוקס

 ןיטערבוס ַא יו ערעירַאק-רעטַאעט ריא ןביוהעגנָא טָאה ,עניב רעד ףיוא

 -עמַאמ עשיטַאמַארד ןליּפש םוצ ןעמונעג ךיז יז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 טוג רעייז סעמַאמ עגנוי יד ךיז ןבָאה ,עט'מעטַאב ַא ,יורפ ענייש ַא ,ןלָאר

 -ַאקיזומ ,ןַאמ רעטנַאגעלע ןַא ,ַאשימ ןַאמ ריא ,טלַאטשעג ריא וצ טסַאּפעגוצ

 טימ ךָאנרעד ןוא ןײלַא רעירפ ,טכַאמעגכרוד רע טָאה ,לדיפ טליּפשעג ,שיל

 ,ּפַאטע-רעטַאעט רענַאקירעמַא ןוא ןשיאעּפָארײא ןצנַאג םעד ,יסול יורפ ןייז

 "רעד ןוא רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םוצ ףתוש ַא ןרָאװעג זיא ןַאמרעג ַאשימ ןעוו

 הגרדמ רעד וצ טריאודַארג סנַאמרעג יד ןבָאה ,רעטַאעט-דנַאלָאר ןיא ךָאנ

 ,"שמַאמ עקיבייא, :רַאוטרעּפער-ןסעיּפ ןקיטרַאנגיא רעייז טימ .,סרַאטס ןופ

 "רעג יד ןענייז ,שטיװָאנַאמלַאק ירעה ןופ *רעגיווש ןוא עמַאמ, ,*סעמַאמפיטש;

 עכלעוו ,סרעײג:רעטַאעט רוד ןרעטלע םעד וצ טנעָאנ רעייז ןרָאװעג סנַאמ

 -ּפָא ןַא סעמַארדָאלעמיןַאמרעג יד ןופ ןטקילפנַאק-עניב יד ןיא ןעזעג ןבָאה

 סָאװ ,סעמַאמ יד ןופ ןלָאר-טּפױה יד .ןבעל םענעגייא רעייז ןופ גנולגיּפש

 ךיז טָאה ַאשימ .יסול טליּפשעג טָאה ,רעדניק ערעייז רַאפ בירקמ ךיז ןענייז

 ,טניירפ ןטוג ַא *סעמַאמ, רעד ןופ עלָאר רעקיטייז ַא טימ טלעטשעגנדירפוצ

 טָאה יז רעבָא ,ןעמַאמ רעד ךָאנ סיוא טייג סָאװ ,רערערַאפ ןקירָאיגנַאל ַא

 יד ףיוא רעטנענימָארּפ ןעזעגנָא ךיז טָאה ַאשימ .ןעניז ןיא רעדניק יד רָאנ

 ,"תיב-םולש; םוצ רעבָא ...עניב רעד ףיוא ןלָאר ענייז ןיא יו סעמַאלקער

 "עג טשינ אקווד טנעמשזדנַארַא רעד טָאה ,ךעלרָאּפ-רעטַאעט ערעדנַא ייב יו

 טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע ,שטנעמ רעקיאור ַא ןעוועג זיא ַאשימ .טרעטש

 ,טקידירפַאב םיא טָאה ,סיוא טזייוו ,סָאד .ןטפעשעג-רעטַאעט יד טימ ,ישזער

 ...עקניזימ יד ןבעגסיוא יסול לָאז ןוא

 ערעייז .טבילַאב רעייז ןעועג ךיוא סנַאמרעג יד ןענייז ָאגַאקיש ןיא

 ןרענייפ ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ,ןבעגוצ טזומעג ןעמ טָאה ,ןעגנולעטשרָאפ

 ןיא ןליּפש ןעמוק רעייז .טנעה ערעדנַא ןיא טינש םעד ןופ ןסעיּפ יד יו ,ָאוינ
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 "ףדייּפ; .היחמ ךיז ןענייז רימ .גנומיטש יד טרעטנומעגפיוא טָאה ָאגַאקיש

 -- רָאי-ןָאשקעלע ןַא זיא'ס ;טלָאצ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד יד ,ןעמ טגירק

 "רָאי-וינ יד ןיא ...רעטַאעט ןשידיא רעייז ךרוד לַאטיּפַאק סיורג ייז ןגָאלש

 יּפשיוש יד ןופ תוריכש יד ןטינשעג ןיוש ןעמ טָאה ,רימ ןרעה ,סרעטַאעט רעק

 ,סרעל

 -לַאה עכעלריטַאנ ריא .םעווקַאב טשינ זיא ןַאמרעג יסול טימ ןליּפש וצ

 טָאה סָאד .עזָארּפ ןדער םייב טצונעגסיוא ךיוא יז טָאה עניב רעד ףיוא גנוט

 טימ גָאלַאיד םעד ןיא רדסכ ןדערוצניירַא טייהניואוועג ַא וצ טריפרעד ריא

 ַא ,קילּפער ַא ריא ןופ ןגירק וצ .עניב רעד ףיוא סרעליּפשיוש ערעדנַא יד

 ןיילַא יז ...ןטרַאװ גנַאל טנעקעג ןעמ טָאה ,ןדער ןביוהוצנָא ידכ טרָאװ-ךיטש

 טָאה סָאד !ןטימניא רעביא יז גָאלש ייג טנייה ,ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה

 רעדיוו ןעמ טָאה .,ןליּפש ריא עילַאק ריא טכַאמ'מ זַא ןעזסיוא טנעקעג ךָאד

 ריא ןופ ןעמוקעג דלַאב זיא ,ןרעוו ןגיושטנַא ךעלדנע טעוװ יסול זיב טרַאװעג

 טדער סָאװרַאפ ? ריא טרַאװ סָאװ : טניימעג ןיוש טָאה סָאד !ונ : *טרַאּפַא; ןַא

 ןבעגוצ ןעמ זומ תמאהיןעמל ?עלָאר יד טשינ ךָאנ טנעק ריא ? טשינ ריא

 ,ןרָאיטקַא יד רָאנ ןטילעג ןבָאה עזָארּפ יד ןיא םענעי ןדערניײרַא סיסול ןופ זַא

 טקעפע רעמ ןבעגעגוצ טָאה'ס ,טרעקרַאפ ; םלוע םעד טרעטשעג טשינ טָאה'ס

 טשינ עלעדנח ריא זיא סרעליּפשיוש יד רעבָא ,ןליּפש ןכעלריטַאנ סיסול וצ

 "וקעגוצ דלַאב זיא ,טזגורבעגנָא ייז ןופ רעוו ךיז טָאה .,ןצרַאה םוצ ןעוועג

 .י.ןינע םעד טעלגרַאפ ןוא ַאשימ ןעמ

 ךלַאי ַא ןופ לזמ ַא

 ןופ גנוליײטּפָא ןַא ןענופעג ךיז טָאה רעטַאעטילײדנָאל םענופ גָאר ןפיוא

 "עג ןענייז סעיצקַאזנַארט-רעטַאעט ערעזנוא ."קנעב סטייטס דעטיינוי; רעד

 "עט ןבעל -- םעוװקַאב רעייז ןעוועג זיא'ס .קנַאב רעד ךרוד ןרָאװעג טריפ

 ןבָאה עּפורט רעזנוא ןופ סרעליּפשיש יד ? רעטנעָאנ ןייז ןעק סָאװ .רעטַא

 -עגּפָא טָאה'מ .רַאלָאד רָאּפ עטעװערָאהרַאפ ערעייז ןטרָאד טרָאּפשעג ךיוא

 סָאד ןוא תואצוה עכעלטנכעוו יד ףיוא ןעמונעגרעטנורַא ,עשזַאג יד ןעמונ

 ןירַא קנַאב "סעדוי, רעד ןיא עקירעביא

 טלעג ןייז טרָאּטשעג טשינ טָאה סָאװ ,עּפורט רעד ןופ רעקיצנייא רעד

 רעד ןיא טיורטעג ךיא בָאה ןגעמרַאפ ןיימ .ןעוועג ךיא ןיב ,קנַאב רעד ןיא

 ןיא סעּפע סָאװ ,(סיפָא-טסָאּפ) *טשטָאּפ, רענַאקירעמַא רעד ןופ עסַאק-רָאּפש

 טשינ ךיא בָאה לַאטיּפַאק סיורג ןייק ,סייוו ךיא יצ ,רימ רוסָא ? סיפָא-טסָאּפ
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 טָאה רעצעמע .טריפעג טשינ ךיא בָאה ןטפעשעג ענווָאדלַאװג ןייק ,טגָאמרַאפ

 לקנָא ייב רָאטיזָאּפעד ַא ןרָאװעג ךיא ןיב --- סיפָא-טסָאּפ ןגָאלשעגרָאפ רימ

 ןרָאיטקַא ,ירפרעדגיא קיטנָאמ ןדעי ?רעטנַארוק ןייז ןעק סָאװ .אפוג םעס

 ריצַאּפש ךיא -- ןבעלרעד קנַאב "סעדוי; רעד ןיא ןטסנידרַאפ ערעייז ןגָארט

 "-ןעייגע םעד ןבעל ,דרָאפפַארק ףיוא סיפָא-טסָאּפ םוצ לַאטיּפַאק ןיימ טימ ךיז

 טימ יורפ ןיימ וצ ןטסנידרַאפ עניימ ןופ קלח ַא ךיא קיש ,תישאר .?לעטָאה

 ,ענדָארג ןייק ןעמַאמ רעד וצ רַאלָאד רָאּפ ַא ,תינשהו : קרָאיזוינ ןייק ןוז ןיימ

 ,ןײרַא עסַאק"רָאּפש רעד ןיא -- עקירעביא סָאד

 :דלָאי םעד ,רימ ןופ ט'קזוחעג ןבָאה סרעליּפשיוש-םירבח עניימ

 יז ןבָאה -- קנעב רענַאקירעמַא יד טשינ ךָאד טיורטעג ווָאקָאלבַאי --

 ירפרעדניא דלַאב קיטנָאמ טשינ םיא ןעמ טעז רעמָאט -- םש ַא טכַאמעג רימ

 לָאז רע ,"ןַאמסילָאּפ לשעּפס, ַא םיא ךָאנ ךָאד ןעמ טקיש ,סיפָא-טסָאּפ ןיא

 "יּפַאק ןייז טכַארבעגנײרַא טשינ ךָאנ טָאה ווָאקָאלבַאי סָאװרַאפ ןעניפעגסיוא

 : !דלָאי רענירג ַא זיא סָאד .,.לַאט

 ןריטעּפער רימ ןוא עניב רעד ףיוא רימ ןעייטש ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא

 רעוואשערק סקַאמ עניב רעד וצ וצ-טפיול .עסעיּפ עיינ ַא סנַאמרעג יד טימ

 : דלַאװעג ַא טימ

 ! טכַארקעג טָאה "קנעב-סעיוי, יד !!!קילגמוא ןַא ? ריא טייטש סָאװ --

 טוט'ס ! רעסעלש עלַא ףיוא טקַאהרַאפ ךיוא ןיוש זיא ,גָאר ןפיוא ,קנַאב רעזנוא

 ?ןעמ טוט סָאװ !קנַאב רעד ןבעל םישעמ ךיז

 -ץגֹּפָא ךיז טָאה סָאװ ענעצס יד ןסעגרַאפ טשינ ןבעל ןיימ ןיא לעוו'כ

 ןענייז ,םכותב סנַאמרעג יד טימ ,עּפורט יד .עניב רעד ףיוא טלָאמעד טליּפש

 ןופ *ַאלבַאט; טקַא-סולש םעד ןיא יװ טקנוּפ ,עטרעווילגרַאפ ןייטש ןבילבעג

 -עגנָא טָאה עלייוו ַא ...גנַאהרָאפ רעד טלַאפ סע רעדייא *רָאזיװער, סלָאגָאג

 ,עניב רעד ףיוא קינַאּפ ַא ןכָארבעגסױא זיא דלַאב .טייקליטש-טיוט יד ןטלַאה

 : תולוק ןגָארט ןעמונעג ךיז ןבָאה'ס

 עמיִרָא עניימ ! ןייז טשינ ןעק'ס !!!ןבעל ןיימ וצ ייוו -- 1 טכַארקעג --

 ! רַאלָאד רָאּפ

 ןעגנורּפשעג ןוא דרע רעד וצ ןלָאר יד ןפרָאװעג ןבָאה סרעליּפשיוש יד

 ןטרָאד ןופ ןוא ןײרַא לַאז-רעטַאעט ןיא ,סעשזָאל יד ךרוד ,עּפמַאר רעד רעבירַא
 ייב ,ןפיול רעייז ןעוועג זיא טסיזמוא .קנַאב "סעד-וי; רעד וצ סױרַא סַאג ןיא

 -עג טָאה'מ ,ןשטנעמ רעטרעדנוה טלמַאזרַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז קנַאב רעד

 ענעפרָאװעגסױרַא --- סָאװ ךיא סייוו .רעטסנעפ יד ןיא ,ןריט יד ןיא טּפַאלק

 ,ןדער וצ ןעמעוו וצ ןעוועג טשינ ןיוש זיא'ס ,ימ
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 "עג טָאה רענייא .ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז ,טשלחעג ןבָאה ןעיורפ

 : טגָאלק

 טנזיוט קיסיירד רעבירַא טרינָאּפעד ךיא בָאה טשרע ירפרעדניא טנייה --

 רעד ןיא ץלַא .ןַארָאטסער ןיימ ןופ גנוזייל עקידקיטנוז ןוא תבש ןיימ .רַאלָאד

 ,ךַארק םעד ןופ טסואוועג ןיוש ןבָאה ייז ...לַאמרָאנ ןעזעגסיוא טָאה קנַאב

 ןלָאצַאב ךיא לעװ ױזַאיװ .ןעמונעג ייז ןבָאה טלעג ןיימ רעבָא ,רעביור יד

 ןעמענ וצ ךיז רָאנ סיוא רימ טמוקיס ? תובוח עניימ ?עטלעטשעגנָא עניימ

 !ןבעל סָאד

 "עד רעמ ךָאנ טָאה סָאװ ,ךַארק-קנַאב םעד ןופ תונברק עליפ יד ןשיווצ

 "קַא עשידיא יד ןעוועג ךיוא ןענייז ,עימָאנָאקע רענַאקירעמַא יד טריזילַארָאמ

 עצנַאג טימ סױרַא זיא סָאװ רעקיצנייא רעד .רעטַאעט-לײדנָאל םענופ ןרָאיט

 "עג טשינ רעמ ןיוש טָאה'מ .ןעוועג ךיא ןיב ןברוח-טלעג םעד ןופ רענייב

 : טרעקרַאפ ,רימ ןופ ט'קזוח

 טָאה רע -- ןעוועג אנקמ ךימ ןעמ טָאה -- !דלָאי ַא ןופ לזמ ַא ,ונ --

 ןייג ןעמ ףרַאד !סיפָא-טסָאּפ ןיא טרָאּפשעג רע טָאה טלעג ןייז !טַאהעג לכש

 ...?שזדעלַאק ןיא
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 ןָאיני-רָאיטקַא רעד ןיא ןעמַאזקע

 : ןדלָאמעג טָאה עסערּפ רעשידיא רעד ןיא ץיטָאנ

 ןטנַאקילּפַא לָאצ ַא טפור ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד --

 :לּפַאצ ַא רימ טיג ץרַאה סָאד .עבָארּפ וצ ןלעטשוצ ךיז

 ? העושי יד ןעמוק ךיוא רימ ףיוא לָאמ סָאד ןיוש טעוװ רשפא על ׂ

 ,ץַארַאב דוד רָאיטקַא םעד ןופ ןוז ַא ,ץַארַאב יטרָאמ טא

 .ןעמַאזקע םוצ ןלעטשוצ ךיז לָאז רע זַא ןָאינוי רעד ןופ ווירב ַא ןגָארקעג טָאה

 ךיז טכַאמ רימ ןגעוו .עבָארּפ יד םיא רַאפ טעברַאעגסיוא עטַאט ןייז טָאה סָאד

 ,סורדרַאפ ןופ רעקידעבעל ַא ףיוא ךיז סערפ ךיא ,קידנסיוו טשינ ןָאינוי יד

 :ןײטשדלָאג יאול טניירפ ןיימ רַאפ ךיז גָאלקַאב ךיא

 סָאװרַאפ ,ןָאינוי רעד ןיא ןשיטילָאּפ, ַא ךָאד טסיב ,יאול ,וד ? ןכתיה --

 ? רימ רַאפ לדתשמ טשינ ךיז וטסיב

 : רעטושּפ ַא זיא רעפטנע ןייז

 וטסעוװ ,עבָארּפ וצ ןפור ךיד לָאז ןָאינוי יד ןעוו וליפַא ,וָאקָאלבַאי --

 ךרוד ןטערטרַאפ ךיד טעװ רעוו .רעטַאעט ןופ ןרָאפקעװַא ןענעק טשינ יוויייס

 ?ןרעיודעג ףרַאד קירוצ ןוא קרָאייוינ ןייק עזייר יד סָאװ תעל-תעמ ייווצ יד

 : רעטכָאקעגפיוא ןַא ןרָאװעג ךיא ןיב ץורית םעד ןופ

 טייהנגעלעג יד ןרילרַאפ ךיא לָאז ןטערטרַאפ טשינ ךימ ןעק'מ לייוו ---

 ףיוא ןיוש ךָאד טרַאװ ךיא ? רשוי זיא ואוו ? ןָאינוי רעד ןיא עבָארּפ ןכַאמ וצ

 ? ךָאנ גנַאל יו !רָאי טכַא טעמכ םעד

 "סוג טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןָאסלענ ןוא ןײטשדלָאג

 םוצ ןפור ךיוא ךימ לָאזמ זַא טלעוּפעג ןבָאה ייז ןוא ןדלעפנירג ןוא ןעניק

 ,ןסיוו ןזָאל ןיוש רימ טעוו'מ --- ? ןעוו .ןעמַאזקע

 ןטסנידרַאפ סיורפ ןייז ןוא ענייז .תורצ עסיורג ףיוא זיא ץַארַאב יטרָאמ

 וצ תואצוה ףיוא טשינ רע טָאה ,קנַאב "סע-ויא רעטכַארקעג רעד ןיא ןגיל

 -גַאװַא ןָאסלענ םיא טלָאװ ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא ,עבָארּפ וצ קרָאייוינ ןייק ןרָאפ

 ןָאסלענ :ַאזַא השעמ יד זיא .עשזַאג ןייז ןופ ןובשח ןפיוא טלעג סָאד טריס

 לסיב שּפיה ַא לייוו ,תואצוה:רעטַאעט יד טימ גונעג ךיוא ךיז טקיטש ןיילַא

 ןיא טלָאצעגנייא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד סָאװ רעטלעג יד ןופ רעטנזיוט

 "וי; רעד ןיא ןבָארגַאב ךיוא ןגיל ,ןטעליב-טיפענעב ערעייז רַאפ סיוארָאפ
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 ןרָאלרַאפ ןבָאה ןדיא .ענעגָאלשרעד ַא זיא טָאטש ןיא גנומיטש יד ,קנַאב "סע

 ןעמעוו .רעטסנעפ יד ןופ שממ ךיז ןעמ טפרַאװ גנולפייווצרַאפ ,ןופ ,סנגעמרַאפ

 ? רעטַאעט ןיא ןייג וצ ןעניז ןיא סע טגיל

 טימ ןעמונרַאפ ןענייז ייז ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד יד ,*סעסָאב, ערעזנוא

 ףיונוצ םיוק טּפעלש ןָאסלענ .ןעמעלבָארּפ ערעקיטכיוו טימ ןוא ?ןָאשקעלע;

 ףיוא ןטרַאװ לָאמטּפָא ןיוש ףרַאד'מ ,תוריכש ערעזנוא ןלָאצַאב וצ ןמוזמ גונעג

 ןצַארַאב ןגרָאבסױא ךָאנ רע לָאז ,רע טלָאצ לייוורעד רעבָא . ..ךיוא םעד

 ? ןעמענ רע לָאז ואוו ? טלעג

 ףרַאד ץַארַאב .ךיא ןיב עּפורט רעד ןופ שטנעמ-טלעג רעקיצנייא רעד

 וצ ןגָארטוצ ךָאנ רע ףרַאד רעטרעדנוה ַא .רַאלָאד טרעדנוה ייווצ ַא ןבָאה

 סָאד :ןָאינוי רעד ןיא רַאלָאד קיצפופ-ןוא-טרעדנוה ןופ טלעג-טירטנייא ןייז

 ,תואצוה-עזייר יד ףיוא --- עקירעביא

 -עביא ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ ךעלנעזרעּפ רימ וצ טָאה ץַארַאב יטרָאמ

 זיא רע .ןָאזעס ןטייווצ םעד טשינ ןוא ןטשרע םעד טשינ -- עיטַאּפמיס עקיר

 רימ ייב ןטעבעג .טלעג סָאד ןעייל םיא לָאזכ ןטעב רימ וצ ןעמוקעג טשינ

 ,סיפָא-טסָאּפ ןיא קעװַא ךיא ןיב .,ןַאמזייא עדלָאג ,יורפ ןייז טָאה האוולה יד

 .ןצַארַאב טגנַאלרעד ןוא רעטרעדנוה עקידעקַאנק ייווצ ןעמונעגסױרַא

 ייווצ ןצַארַאב טגרָאבעג בָאה ךיא זַא טסואוורעד ךיז טָאה ןײטשדלָאג ןעוו

 :ּפָאק םייב טּפַאכעגנָא שזַא ךיז רע טָאה ,רַאלָאד טרעדנוה

 שטָאכ וטסָאה ? רַאלָאד טרעדנוה ייווצ םיא טסיורטעג וד טסייה סָאװ ---

 טעב ? טלעג סָאד טגרָאבעג ריד ייב טָאה רע זַא טפירשרעטנוא ןַא ? הלבק ַא

 ךימ רע טָאה -- רַאלָאד טרעדנוה ייווצ יד ףיוא "טיסער; ַא םיא ייב ןיוש

 ,טציהעגרעטנוא

 רע זיא ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו ןצַארַאב טרעלקרעד בָאה ךיא ןעוו

 רַאפ "רעמיצ-שַאװ; ןיא ןפָאלעגרעטנורַא זיא רע .סעכ ןופ ןרָאװעג טור

 ףיוא ןוא ....ריּפַאּפ ןקיטרָאד םעד ןופ קיטש ַא ןסירעגרעטנורַא טָאה ,רענעמ

 ייווצ עניימ ףיוא "טיסערק ַא ןבירשעגרעטנוא רעדעפיילב ַא טימ רע טָאה םעד

 ןוא ןּפיל יד טשיװעגּפָא ,ריּפַאּפ סָאד ןעמונעג בָאה ךיא .רַאלָאד טרעדנוה

 -- ןלַאפעגנײרַא .ןלייצרעד וצ טמעשעג טושּפ ךיז בָאה'כ .גייווש ַא טכַאמעג

 ! ןלַאפרַאפ

 -עג ןבָאה עלַא .ןעמַאזקע ןבעגּפָא קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעג זיא ץַארַאב

 עקסרָאיטקַא טימ) !עטַאט ןייז .קירב רערעכיז ַא ףיוא טייג רע זַא ,טסואוו

 יטרָאמ זיא .(סעקשטנעה ענעדייז טימ ןעגנַאגַאב דימת ךיז ןעמ זיא רעדניק

 ףןַאמ-ןָאינוי ַא ָאגַאקיש ןייק ןעמוקעגקירוצ עקַאט
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 ייוצ עניימ ןגָארטעגוצ עדלָאג רימ טָאה רעטעפש ןכָאװ עכעלטע טימ

 טימ "הלבק; יד ןבעגעגקירוצ ריא בָאה ךיא .קנַאד ַא טימ רַאלָאד טרעדנוה

 ,טקידיילרעד זיא ץַארַאב ןינע רעד זַא ןיימ ךיא ןוא טפירשרעטנוא סנַאמ ריא

 רעד ןופ ץנעװקעסנָאק יד ,קיטרַאפ טשינ ךָאנ ןיב ךיא זַא סױרַא ךיז טזייוו

 ,טשרע טמוק האוולה

 יא

 : ןָאינוי רעד ןופ לווירב עטעטרַאװרעד"גנַאל סָאד ןעמוקעגנָא זיא ךעלדנע

 ,קרָאיײוינ ןיא ,רַאורבעּפ ןטס24 םעד ןעמַאזקע םוצ ןלעטשוצ ךיז לָאז'כ

 טגָאזעגנָא ריא ןוא קרָאי-וינ ןייק ןינעשזד וצ טרינָאפעלעט ךיילג בָאה'כ

 לַאקָאל-ןָאינוי םעד ןיא ןפערט וצ ךיז טדערעגּפָא ןבָאה רימ .הרושב עטוג יד

 -מיײהַא .ָאגַאקיש ןופ ןַאב רעד טימ ןעמוקנָא לעװ ךיא ןעוו ירפרעדניא דלַאב

 "קע ןיימ ךָאנ ךיילג לייוו ,ןזייווַאב טשינ ךיא לע קרַאּפ-ָארָאב ןייק ןעמוק

 ןופ טיײרפַאב ךימ טָאה'מ .ָאגַאקיש ןייק ןרעקקירוצ ךיז ךיא זומ ןעמַאז

 .געוו ןיא ןייז וצ ןעמוקסיוא טעװ רימ סָאװ ןטנוװָא ייווצ ףיוא רָאנ רעטַאעט

 ךיא -- טגָאזעגנָא ךיא בָאה --- ןָאינוי רעד ןיא ןעגנערבטימ יז לָאז ןעלעקנַאי

 ,ןקוקנָא םיא ןענעק שטָאכ לָאז

 עיציזיווקניא יד

 ףיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ןָאינוייןרָאיטקַא רעד ןיא ןבָארּפ יד

 : ןפוא ןדנגלָאפ

 ןיא ,לַאקָאל ןָאינוי ןגנע םעד ןיא ,עלעמרָאפטַאלּפ רעניילק רעד ףיוא

 ןיא .גָאטײב רעגייזַא ףניפ זיב ייווצ ןופ ,ןעמַאזקע רעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא

 "עגוצ ךיז ןבָאה עלעמרָאפטַאלּפ ןטייז עדייב ןופ ךעלרעמעק עטמױצעגּפָא יד

 ןעמַאד יד --- טייז ןייא ןופ .ןטַאדידנַאק ףניפ זיב ריפ ןעמַאזקע םוצ טיירג

 ךיז ןבָאה ךעלעקבָארעדרַאג יד ןיא .רענעמ יד --- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 ,ןטנַאקילּפַא יירד לָאמַא ןוא ייווצ ןָאטעגרעביא ,טרימירג

 ןדעי רַאפ ןלָאר ייווצ סיוארָאפ ןיא טמיטשַאב טָאה טעטימָאק-עבָארּפ ַא

 ,עיצַאקילּפַא רעד ףיוא ןבעגעגנָא ןעוועג זיא'ס סָאװ רנַאשז ןטיול ,טַאדידנַאק

 -ַאזרַאפ יד רַאפ ,ןעגניז ןוא ןליּפשּפָא טפרַאדעג טָאה טנַאקילּפַא-ןטערעּפָא ןַא

 -ַאב-סיוארָאפ ייוצ ןופ רעדיל ןוא ןטנעמגַארפ ,רעדילגטימ-ןָאינוי עטלמ

 ;ןלָאר עטמיטש
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 ןטסימוא ןבָאה -- ןגעלָאק "עסיז, בור סָאד -- טעטימָאק-עבָארּפ רעד

 טָאה'מ עכלעוו ןופ ,ןסעיּפ עכלעזַא ןופ רעדיל טימ סענעצס ןבילקעגסיוא

 ןבָאה ייז זיב טציוושעג גונעג ןבָאה ןטַאדידנַאק יד ,ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש

 ןסעיּפ עטלַא יד ןופ טסקעט ַא ואוו-ץעגרע ןענופעג

 ףליה רעד טימ סענעצס יד טריפעג טַאדידנַאק רעד טָאה עבָארּפ רעד ייב

 -טַאלּפ רעד ןופ עלעקניוו ַא ןיא ןענַאטשעג זיא רָאילפוס רעד .רָאילפוס ַא ןופ

 לָאז טַאדידנַאק רעד ידכ ,ןקילּפער יד טעשטּפעשעגרעטנוא ןוא עלעמרָאפ

 "נוא ידכ זַא ,טריסַאּפ טָאה לָאמ ןייא טשינ .ענעצס רעד טימ ןייגנָא ןענעק

 םעד טריפרַאפ רָאילּפוס רעד טָאה ,לסיפ ַא טַאדידנַאק םעד ןלעטשוצרעט

 טשינ ךעבענ טָאה טַאדידנַאק רעד ןוא ןקילּפער עשלַאפ טימ רעכַאמ-עבָארּפ

 טָאה טַאדידנַאק םייב ,טכַאלעג טָאה םלוע רעד ...טלַאה רע ואוו טסואוועג

 ...ןצרַאה ןופ טולב סָאד טפירטעג

 סרע'להק בור סָאד .ןעמַאזקע ןבעגּפָא טזומעג ךיוא ןבָאה ןרָאילפוס

 גנוטכַא ןיוש ןבָאה ייז ,ןרָאילפוס יד ןעוועג ןענייז ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא

 ..."סבַאשזד; ערעייז הנכס ןיא ןלעטש טשינ לָאז רָאילפוס רעיינ ןייק זַא ןבעגעג

 טקורעגרעטנוא םיא ןעמ טָאה ,רָאילּפוס ַא עבָארּפ ןבעגעג ָאי ןיוש ןעמ טָאה

 ...ןכירקוצסױרַא ךעלגעממוא ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ןופ ,ןענעייל םוצ טסקעט ַא

 ןטרימשרַאפ םעד ןענעייל וצ ןבױהעגנָא טָאה טַאדידנַאק-רָאילפוס רעד ןעוו

 ַא וצ טרָאװ ַא טּפעלקעג טשינ ךיז טָאה ,ךעלטייז עטיירדעצ יד טימ ,טסקעט

 : רעטכעלעג ןופ טכייקעג טָאה ןרָאיטקַא םלוע רעד .טרָאװ

 ןיא סױרַא עקדוב ןופ ןרילפוס ױזַא זנוא טעװ טַאדידנַאק רעד ביוא --

 ?סָאװ ,םינּפ ןייש ַא ןבָאה רימ ןלעוװ --- ט'קזוחעג ןעמ טָאה -- רעטַאעט

 רעטעדליבעג רעד) "יערוועי ינָאשטוא; רעד ,ירבע ןייק טשינ ךָאד ןעק רע

 !ןרילפוס רָאג םיא ףרַאד'מ .(ןרָאילפוס יד טלטיטַאב ןעמ טָאה ױזַא ,דיא

 ,רעטלגערּפעגּפָא ןַא ןעוועג ןיוש זיא טַאדידנַאק רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 .(ןיינ) !"ָאנ,; טמיטשעג טָאה'מ

 טָאה ,ןָאיני-ןרָאיטקַא רעד ןיא דילגטימ סלַא ןרעוו וצ ןעמונעגנָא ידכב

 םעד טיול ,רעדילגטימ עטלמַאזרַאפ יד ןופ ןגירק טפרַאדַאב טַאדידנַאק רעד

 ןייא .ןעמיטש (ָאי) "סעיא טימ לטירד:ייווצ עלופ ,ץעזעג-ןָאינוי ןקיטלָאמעד

 . ..ןפרָאװעגכרוד טָאה רעקינייו עמיטש

 טנכייצרַאפ רַאװיּפ זוָאר עשרַאטערקעס יד טָאה לוװָאט ןסיורג ַא ףיוא

 ןפיוא ,"סע'סעי, יד טייז ןייא ףיוא :טַאדידנַאק ןופ ןובשח ןפיוא עמיטש עדעי

 ןובשח טריפעג ךיוא ןבָאה לַאקָאל ןיא רעדילגטימ יד ."סיוָאנ; יד ןטייווצ

 "נַאק םעד רַאפ טמיטשעג ןבָאה עכלעוו עקינעי יד .ריּפַאּפ ךעלקיטש ףיוא
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 ,?סיוָאנע יד טלייצעג ןבָאה רענגעק יד :?סע'סעי, יד טלייצעג ןבָאה ,טַאדיד

  ?רשכ? ןייגוצ לָאז'ס ,"סרעלייצ, יד ףיוא גיוא ןַא ןטלַאהעג ןבָאה טניירפ עטוג

 ןיקסוג ןבואר . ..טרעקרַאפ רעדָא ,יוָאנ; ַא ןרעו טשינ לָאז ?סעי, ַא ןופ זַא

 ...טשינ ךיז טשימ רע .סנטייוו רעד ןופ ןטלַאהעג ןבָארּפ יד ייב ךיז טָאה

 -יטש רעטוג ַא ןיא ןעוועג ןענייז רעדילגטימ יד ןעוו ,ןלַאפ עטלייצעג ןיא

 ַא ףיוא רעדָא ,דניק ַא סרָאיטקַא ןַא יו ,טַאדידנַאק ַא ןעמענוצניירַא גנומ

 טלָאמעד ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ "רעטסנעפ עכיוהק יד ןופ קנואוו

 ענעצס רעד ןטימניא זוָאלּפַא ןַא טימ ןגָאלשעגרעביא טַאדידנַאק םעד ןעמ טָאה

 לָאז'מ זַא ,גַאלשרָאפ ַא ןכַאמ טגעלפ "דילגטימ, ַא .עלָאר רעטשרע רעד ןופ

 -ערעהוצנָא ןא ןעוועג ןיוש זיא ןײלַא סָאד .ןעמיטש םוצ ןעמענ ךיילג ךיז

 עקיזָאד יד ןיא וליפא ,.."סעיא ַא טימ ןעמיטש ןוא ןבָאה לכש לָאזימ ,שינ

 בילוצ ןבָאה סָאװ רעדילגטימ-ןָאינוי עכלעזַא ןענופעג דימת ךיז ןבָאה ןלַאפ

 ןדעי ןעמ טָאה ,ןגעוו-אצוי ןופ ,"סיוָאנ; עכעלטע ."וָאנ; טמיטשעג ּפיצנירפ

 ,..טקורעגרעטנוא םענייא

 ןענייז ,ןָאיי רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ייז יוװ ,ןבָארּפ יד

 -ָארּפ וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה עסערּפ יד .עדנַאש ַא ןוא קזוח ַא ןעוועג

 עגנוי ,עיינ וצ ןָאינוי רעד דצמ גנולדנַאה רעשירַאברַאב רעד ןגעק ןריטסעט

 ,ןטנַאלַאט ענעעזעגנָא ןוא

 עכלעזַא ,לָאמ עכעלטע וצ ןוא ,ןבָארּפ יד ייב ןלַאפעגכרוד ןענייז סע

 -שיפ ַאשימ ,(ינומ לוָאּפ) דניירפנזייוו ינומ ,ץרַאװש סירָאמ : יו ,סרעליּפשיוש

 סרעליּפשיױש : שזַאטס טימ סרעליּפשיוש ערעדנַא ןוא ַאיַאקסנילעז ןעלעה ,ןָאז

 ןבָאה ןרָאיטקַא-םירבח ,סעּפורט:ןָאינוי טימ טליּפשעג גנַאל-ןרָאי ןבָאה עכלעוו

 -עגפיוא ייז טָאה םוקילבוּפ סָאד ,טביולעג ייז טָאה עסערּפ יד ,טנעקרענָא יז

 -טָאלּפ-"דלד-לע-דלד; רעד ףיוא ןעמַאזקע ןַא ןבעגּפָא רעבָא ,קידובכב ןעמונ

 בור סָאד ןוא ,טזומעג ייז ןבָאה סָאד -- לַאקָאל-ןָאינוי םעד ןיא עלעמרָאפ

 טָאה'מ ,טנַאלַאט סטַאדידנַאק םעד רַאפ טמיטשעג טשינ טָאה'מ . . .ןלַאפעגכרוד

 .עניב רעד ףיוא טייקכעלצונ ןוא ןטייקיאעפ ענייז טימ טנכערעג טשינ ךיז

 ,"יָאב -דוג ַא; זיא טַאדידנַאק רעד יצ ןעוועג זיא עטסקיטכיוװ סָאד

 טלָאוװ'ס זַא ןעקנעד וצ וויאַאנ ױזַא ןעוועג טשינ ךיא ןיב טלָאמעד וליפא

 ןבָאה סָאװ ,ןטנַאריּפסַא עלַא ןָאינוי רעד ןיא ןעמענוצניירַא קידרשוי ןעוועג

 טָאה'ס סָאװ רַאפרעד רָאנ ,רעטַאעט םייב טלזָאמעג טשינ ןוא טקָאּפעג טשינ

 ַא קיטכיוו רעייז ,קפס ןָא ,זיא'ס .סרעליּפשיוש ןרעוו וצ טסולגרַאפ ייז ךיז

 .ןייארָאפ-ןטסיטרַָא ןַא ןיא רעדילגטימ עיינ ןעמענפיוא םייב רודעצָארּפ עסיוועג
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 רעשידיא רעד ןיא ןרָאװעג ןָאטעג זיא סע יװ ןפוא םעד ףיוא טשינ רעבָא

 יקרָאי-וינ ןיא ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 ןוא טרעקיזומ ,ןרָאסישזער ,ןגרוטַאמַארד ,סרעליּפשיוש ןופ טעטימָאק ַא

 "רעטַאעט עלעיציּפָא יד ץוח) ןגייווצ-טסנוק ערעדנַא יד ןופ סרעטערטרַאפ

 ןליו עכלעו ןטנַאריּפסַא עיינ יד טימ ןעמענרַאפ ךיז ןפרַאד (סרעקיטירק

 טימ ןעמענרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד טשרעוצ .סרעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ ןרעוו

 םעד ןבעג ןעמ ףרַאד טשרע ךָאנרעד ,סוטַאטס ןלערוטלוק סטַאדידנַאק םעד

 ןייז טיול ,עלָאר רעקיסַאּפ ַא ןיא ןטערטוצפיוא טייהנגעלעג ַא טַאדידנַאק

 ףיוא םוקילבוּפ ַא רַאפ ןוא רעטַאעט ַא ןיא עניב ַא ףיוא ,רנַאשז ריא רעדָא

 ןקיטכיװ ַא רַאפ ןרעװ טמיטשַאב ףרַאד הסנכה עצנַאג יד ןוא ,ןטעליב

 "יַפָא יד ןטָארטרַאפ ןייז ךיוא ןפרַאד גנולעטשרָאפ רעד ייב ,דנָאפ-רעטַאעט

 ןטשטניװעג םעד טכַאמ טנַאריּפסַא רעד ןעוו ,סרעקיטירק-רעטַאעט עלעיצ

 טשינ רעדָא ןרידנעמָאקער ָאי טעטימָאק רעד לָאז טשרע טלָאמעד ,קורדנייא

 .ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןיא טּפַאשרעדילגטימ רַאפ ןרידנעמָאקער

 ןעמַאזקע ןיימ

 ןרָאפעג ןיב ךיא ץרַאה ַא רַאפ סָאװ טימ ןלעטשוצרָאפ ךיז טכייל זיא'ס

 ךימ טָאה עזייר רעקידהעשיןצכַא ןַא ךָאנ .ןעמַאזקע ןיימ וצ קרָאי-וינ ןייק

 ינעשזד יורפ ןיימ ."ןָאשייטסילַארטנעס-דנערג; ןיא טריפעגניירַא ןַאב יד

 ךיז ןָאינוי רעד ןיא ןרָאפעג ןעמַאװצ ןענייז רימ ןוא טרַאװעגּפָא ךימ טָאה

 "רַאפ רימ יז טָאה -- ןדייז ןטימ ןעמוק ןיוש טעװ עלעקנַאי ןיימ .ןטיירגוצ

 ,ָאגַאקיש ןייק ןרָאפקירוצ לעוו'כ רעדייא ןעז ןענעק םיא ךיא לעװ -- טרעכיז

 "עבָארּפ םעד ייב רימ רַאפ טלעוּפעג ָאי ןײטשדלָאג יאול טָאה סנייא

 רעד ןופ ענעצס ַא ןיא ךיז ןריטנעזערּפ וצ טגיליװַאב רימ טָאה'מ : טעטימָאק

 -- ענעצס עטייווצ יד .דיל ןיימ ןעגניז ןוא "ץַאיַאּפ רעדנילב רעדע עסעיּפ

 -בייל טָאה סָאד ."סקיא םַאדַאמ,, עסעיּפ רעד ןופ טַאקָאװדַא םעד ןופ עלָאר יד

 יד ףיוא טנעקעג ךיא בָאה ןלָאר ייווצ יד לייוו .טימעג ןיימ טכַאמעג רעט

 ,רעגניפ

 ךיא ןוא "ץַאיַאּפ ,ךַאל, ָאנַאיּפ רעד ףיוא רימ טימ טריטעּפער ינעשזד

 .ןָאטרעביא ךיז ןוא ךיז ןרימירג וצ ךעלרעמעק יד ןופ םענייא ןיא ןײרַא ייג

 ,רעלטרעג םעס .ןיירַא לַאקָאל ןיא ןיוש ךיז טביילק ןרָאיטקַא םלוע רעד

 ןעמַאװצ בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,םירבח עניימ ןופ ערעדנַא ןוא רעגנַאז בקעי
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 רימ וצ ןײרַא ךיז ןּפַאכ ,רָאי טכַא ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ךשמ ןיא טליּפשעג
 -םויק ןיימ ףיוא טרַאװ ןוא סעקליּפש ףיוא יו ץיז ךיא ואוו ,עלעקרונָאק ןיא
 טעװ ץלַא ,וָאקָאלבַאי :רימ ןרעכיזרַאפ ןוא ךימ ןסירגַאב ייז ..."ןידה
 ןיא ריד ייב יו טוג ױזַא ןיוש זיא לטרַאק"ןָאינוי סָאד ,םולשב ןייגכרוד
 .ענעשעק

 : םכילע-םולש ןטיירב ַא ּפָא רימ טיג רע ,ןיקסוג ןָא טמוק'ס

 טעוו'ס ביולג'כ -- רימ רע ט'הצע -- ווָאקָאלבַאי ,זעוורענ טשינ טייז --
 -נַאק רעטשרע רעד ןייז טעװ ריא ! ןייפ ? קיטרַאפ טנייז ריא ,"טיירלָא; ןייז
 ןּפַאכ עבָארּפ ךָאנ דלַאב ןפרַאד ךָאד טעוו ריא לייוו ,עטסיל רעד ףיוא טַאדיד
 ָאגַאקיש ןייק קירוצ ףיוא ןַאב יד

 ןענייז עיצַארטסיגער רעד טיול .טקַאּפעגרעביא זיא לַאקָאל ןָאינוי רעד
 יד .,רעדילגטימ קיצכַא-ןוא-טרעדנוה ייווצ םורַא עבָארּפ רעד וצ ןעמוקעג
 ערעדנַא יד .ענעגױצעגנָא ןַא זיא ךעלרעמעק"עבָארעדרַאג יד ןיא גנומיטש
 -פוס רעד ,ןירג ףסוי רעליּפשיױש רעד -- ל'רדח םעד ןיא רימ טימ ןטַאדידנַאק
 ןקערש --- טייז רעטייווצ רעד ףיוא ,ַאיַאקסנילעז ןעלעה ,גינעק סירָאמ רָאיל
 ,דחּפ רעייז טימ רעמ ךָאנ ךימ

 ךיא .גנולמַאזרַאפ-עבָארּפ יד טנפערעד דלעפנירג ןישזד טנעדיזערּפ רעד
 ךימ רע טלעטש סָאד זַא ךיא ייטשרַאפ ,וָאקָאלבַאי םייח טנָאמרעד רע רעה
 -טגנָא ."ץַאיַאּפ, ןופ וויטָאמ םעד ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןָא-טגָאלש ינעשזד .רָאפ
 גנַאגפױרַא ןלָאמש םעד ךרוד ןײרַא ךיז ךיא רַאש ,םויטסָאקיץַאיַאּפ ןיא ןָאט
 ,עלעמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא

 ,טרַאװרעד טשינ ךיוא סָאד בָאה'כ .ףיוא ךימ טמענ זוָאלּפַא רעכַאוװש ַא
 עניימ ןופ עקינייא ךיז ןעניפעג םלוע ןשיוצ .ךימ סע טָאה טקיטומעג רעבָא
 ,ןפלעה רימ ןלעוװ ייז ,טיירפעג ךימ סע טָאה -- טניירפ ןוא םירבח

 ךיא ןוא עלָאר רעד ןופ ענעצס עשיטַאמַארד יד טליּפשעגּפָא בָאה ךיא
 רעד, דיל ןיימ וצ ריפניירַא םעד רימ רַאפ ןליּפשפיוא לָאז ינעשזד זַא טרַאװ
 ,לַאז ןיא ָאנַאיּפ רעד ייב יורפ ןיימ ףיוא קילב ןקיטייז ַא ּפַאכ ךיא ."ץַאיַאּפ
 ךָאד טּפַאלק ץלַא 1 סָאװרַאפ !טנייוו יז ,ָאי .טנייוו יז זַא רימ ךיז טכַאד סע
 ךיז ןרעה לַאקָאל םעניא סרעליּפשיוש יד .טרַאװרעד בָאה ךיא יו רעסעב ךָאנ
 ןָא-טגָאלש ינעשזד ? טריסַאּפ ָאד טָאה עשז-סָאװ .טײקמַאזקרעמפיוא טימ וצ
 ךיא .ןגױא עריא ןופ ךיז ןסיג ןרערט ןוא דיל ןיימ וצ עיצקודָארטניא יד
 יו ךַאל ,ץַאיַאּפ ךַאלא גניז ךיא רעבָא ,רעטרעטיצרַאפ ַא רעוו

 לרעמעק ןיא טרָאשעגקירוצ ךיז ךיילג ןוא ןעגניז טקידנערַאפ בָאה ךיא



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוװו רעד םורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה 162

 וצ ןיירַא טפיול ןיקסוג .עלָאר רעטייווצ ןיימ רַאפ ןָאטוצרעביא ךיז ,ןיירַא

 :ןגָארטעצ רעייז זיא רע .לרעמעק ןיא רימ

 .רע טלמרומ --- ! טיירלַא ךיא קנעד ,ןייז טעוו'ס --

 -- ךיא גערפ -- !לַאז ןיא ןטרָאד ךיז טוט סָאװ ,ןיקסוג רעטסימ --

 ...לַאדנַאקס רעצנַאג ַא סעּפע

 ...צעלָאר עטייווצ יד לענש ףיוא טכַאמ ,ווָאקָאלבַאי ,טײרלָא ןייז טעוו'ס --

 עדער-סגנוקידייטרַאפ סטַאקָאװדַא םעד ןופ ענעצס רעשיטַאמַארד ןיימ ךָאנ

 רעייז אקווד סרעליּפשיױש םלוע רעד טָאה ,"סקיא םַאדַאמ; עסעיּפ רעד ןופ

 ,טרידָאלּפַא קרַאטש

 עבָארּפ רענעי ייב ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסיוא טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד

 טָאה ןרעב יד יו *סיוָאנע 27 רעבָא ,ןעוועג ךיא ןיב ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא

 .ןגָארטעגרעטנוא יוו-ייס רימ ןעמ

 ןוא ןברק רעקידלושמוא ןַא ןרעוו ךיוא לָאז ךיא טלעפעג טָאה לפיוו ןוא

 ןטוג ַא טכַאמעג בָאה ךיא שטָאכ ,קסַארט ןצנַאג ןטימ ןרעוו ןפרָאוװעגכרוד

 טשינרָאג ךיז ךיא בָאה קילגמוא םעד ףיוא ?עבָארּפ ןיימ טימ קורדנייא

 טָאה ,ָאגַאקיש ןופ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא רעדייא ךָאנ זַא ,סייוו ייג .טכירעג

 ןיא ןעמענניירַא טשינ לַאפ ןייק ףיוא ךימ לָאז'מ :ןיײּפמַאק ַא טרעקַאלפעצ ךיז

 יטרָאמ עגעלָאק ןיימ :ןעוועג ןענייז רימ ןגעק סרעריפנָא יד ,ןָאינוי רעד

 סעּפע סָאװרַאפ ,ןַאמסָארג גניווריוא רעגניז-רעליּפשיש רעד ןוא ץַארַאב

 ףיוא ץרַאה ַא ןגָארטעג טָאה ץַארַאב ,אלימ ? טינשּפָא ַאזַא ןעמוקעג רימ זיא

 ןטעב טגַאװעג בָאה ךיא טסייה סָאװ ,לכש ןפיוא ךָאנ ךיז טגייל סָאד -- רימ

 "עג םיא בָאה ךיא סָאװ רַאלָאד טרעדנוה ייווצ יד ףיוא ?טיסער; ַא םיא ייב

 ןיב ךיא זַא ,עמַאלקער ַא טכַאמעג רימ רע טָאה "אטח2 םעד רַאפ !טגרָאב

 ַא יו, ןלַאפעגנײרַא ךיא ןיב ,רעבָא ,ןענַאמסָארג טימ !לגיופ רעתמא רעד

 טניירפ ןיימ ךימ טָאה טריפעגרעטנוא .טשינמוא ןוא טסיזמוא "הכוס ןיא ןווי

 ,ןײטשדלָאג יאול

 רעטַאעטיקילבָאּפ ןיא ןָאעס םענעי טרישזַאגנַא ןעוועג זיא ןַאמסָארג

 טשינ ןבָאה ןרָאיטקַא יד .ןעוװעג טשינ זיא הסנכה ןייק .ץַאז גיוודול טימ

 ןײטשדלָאג יאול וצ ווירב ַא ןיא .גנַאל-ןכָאװ ןגיוא יד רַאפ *עדייּפ ,, ַא ןעזעג

 : טגָאלקַאב ,גרעבדלָאג יאול ,רעטַאעט-קילבָאּפ ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ךיז טָאה

 ַא ןריפפיוא ןיוש רע זומ ,גנַאגרעטנוא ןופ רעטַאעט ןייז ןעװעטַאר וצ ידכ

 ןליּפש טשינ ליוו רע ;ןענַאמסָארג טימ "לבָארט; רע טָאה .עטערעּפָא עיינ

 טנַאגירטניא ןַא ןופ עלָאד ַא זיא'ס .טלייטעגוצ םיא טָאה ץַאז סָאװ עלָאר יד

 ...םוקילבוּפ ןטימ ןסייררַאפ טשינ ךיז ליװ ןַאמסָארג ןוא
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 :ןושלה-הזב ,יאול רעטוג רעד םיא טרעפטנע

 ףיוא ןקיש ריד לעוו'כ !סױרַא םיא ףרַאװ ? לבָארט טכַאמ ןַאמסָארג --

 ... ןוָאקָאלבַאי ןכָאװ עכעלטע

 ףיוא רעבָא ,עלָאר יד טליּפשעג ןוא ןטעבעגרעביא ךיז טָאה ןַאמסָארג

 טָאה ןײטשדלָאג זַא רעכיז ןעוועג זיא רע .הבהלישא ןרָאװעג רע זיא רימ

 ,המבסה ןיימ טימ *רעטַאעט ןופ ןפרַאװסױרַא םיא לָאז'מ, לווירב סָאד ןבירשעג

 טימ ןענעכערוצּפָא ךיז טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ןַאמסָארג טָאה ןעוו ןוא

 רע .ןָאיני רעד ןיא עבָארּפ רעטעטרַאװרעד:גנַאל ןיימ ייב טקנוּפ -- רימ

 "ייז ייז) החּפשמ-יקצירבול יד ,החּפשמיןַאמסָארג עצנַאג יד טריזינַאגרָא טָאה

 ייז) החּפשמיץַארַאב יד ןענַאטשעגוצ ךיוא זיא ייז וצ ,(סרעגָאװש ןעוועג ןענ

 "שדוק זיא רימ ףיוא טדערעגנָא טָאה יטרָאמ סָאװ ץלַא זַא טביולגעג ןבָאה

 ...קלב רימ טימ ןענרעל וצ ןבילקעג ךיז טָאה "אירבח/ יד ןוא ,(ןשקָאל

 זיא סָאװ *טַאטנעטַא; םעד ןופ טסואוועג ןיוש טָאה ינעשזד יורפ ןיימ

 ןוא טליּפשעג ,ָאנַאיּפ רעד ייב ןסעזעג יז זיא ,רימ ןגעק ןרָאװעג טיירגעגוצ

 "יו טָא ,רעלדַא עילימע ןירעליּפשיױש יד ךימ טָאה טעװעטַארעג .טנייוועג

 :ןעשעג זיא'ס ױזַא

 ךיז ןפָאלעג ןוא *ץַאיַאּפ רעד, דיל ןיימ טקידנערַאפ בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 "רענגעק עטריזינַאגרָא יד ןבָאה ,טַאקָאװדַא םענופ עלָאר רעד רַאפ ןָאטרעביא

 ; לָאז ןיא רעדילגטימ יד ןשיוצ ,ןקירעשייה יד יוװ ,ןָאטעגיזָאל ַא ךיז תוחּפשמ

 -- טַאדידנַאק םעד טעװ סָאװ םעד ןרעוו טרַאדעגּפָא ןלָאז טנעה יד ---

 !ןפרַאװכרוד םיא ףרַאד'מ .עמיטש-"סעי, ַא ןבעג --- ךימ קידנעניימ

 קרַאטש טָאה יז ,ךעלעקנוינ יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רעלדַא עילימע

 : םור-לוקב טרעפטנעעגּפָא ןוא טריטסעטָארּפ

 טַאדידנַאק םעד ןבעג ןלעװ סָאװ עקינעי יד טנעה יד ןלָאז ןרַאדּפָא --

 !עבָארּפ עטנכייצעגסיוא ןַא טכַאמעג טָאה רע .עמיטשייוָאנא ַא

 ןעמערַאיל וצ ןביױהעגנָא ןבָאה -- ?הפצוח ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ---

 טייצ רעד ךרוד טַאדידנַאק ַא ןגעק ןריטיגַא -- םירבח עניימ ןופ עקינייא

 !ץעזעג ןָאינוי ןגעק זיא סָאד ? עבָארּפ טכַאמ רע סָאװ

 ןסיועג ןייז ױזַא יו ןעמיטש וצ טכער ַא טָאה דילגטימ רעדעי --

 ךיא ביירש סיעכהליוצ ףיוא -- ןגירשעג רעלדַא עילימע טָאה -- טריטקיד

 -פיוא זיא רע רעדייא ךָאנ ,טַאדידנַאק םעד רַאפ *סעי, ןסיורג ַא ןָא ןיוש

 ?טעז ריא .עלָאר רעטייווצ ןייז ןיא ןטָארטעג

 ןביוהעגנָא ךיוא רעדילגטימ ערעדנַא ךס ַא ןיוש ןבָאה קידנקוק ריא ףיוא

 : ןריטסעטָארּפ
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 רַאפ סניוועג ַא ךָאד זיא רע ? רעליּפשיױש ןגנוי םעד וצ ןעמ טָאה סָאװ ---

 ! ןָאינוי רעד

 שממ ךימ טָאה'ס .הבוטל רימ טזָאלעגסיוא ךיז טָאה לַאדנַאקס רעד

 -ַאב טשינ ךָאנ ןבָאה עכלעוו סרעליּפשוש עקינעי יד וליפא .טעװעטַארעג

 טמיטשעג ,סרענגעק עניימ סיעכהליוצ ףיוא ,ןבָאה ,ןעמיטש וצ ױזַא יוו ןסָאלש

 | ,"סעיא ַא טימ רימ רַאפ

 -לא-םינּפ רימ טמוק רעו -- ןעמַאזקע ןיימ ךָאנ לָאז ןיא קידנעמוקסױרַא

 :טגָאז ןוא טנַאה ןייז סיוא רימ טקערטש רע !ןַאמסָארג -- ? םינּפ

 ןיב ,ןַאמסָארג ,ךיא זַא ןסיוו טסלָאז !ךיד רילוטַארג ךיא ,ווָאקָאלבַאי --

 סע טסגעמ .טלעטשעגוצ ריד ךיא בָאה "סיוָאנ; 27 יד .טרָאק ענעּפָא ןַא

 "וי ַא וטסיב טציא .ָאגַאקיש ןיא ןײטשדלָאג יאול "טניירפ ןיימ ,, ןבעגרעביא

 ַא ,רעטַאעט-קילבָאּפ ןֹופ ןפרַאװסױרַא ןענעק ןיוש רימ ריא טעװ ,ןַאמ-ןָאינ

 : ןרָאװעג ךיא ןיב רעטרעטיצרַאפ

 ?ןפרַאװסױרַא סָאװ ?וטסדער סָאװ !ריד טימ זיא טָאג ,ןַאמסָארג --

 -קערש ַא !תועט ַא טכַאמעג טסָאה !ןגָאז וצ סָאװ ןופ טשינ סייוו'כ ? ןעמעוו

 טלעג ליפוזַא ןבעגעגסיוא בָאה ךיא ,טרַאװעג ךיא בָאה רָאי טכַא .תועט ןכעל

 ךעלקילגמוא ךימ טנעקעג ךָאד וטסָאה ,ָאגַאקיש ןופ תואצוה-עזייר ףיוא

 !רעגניצ עזייב ןופ לובלב ַא בילוצ ןכַאמ

 -- טשימעגניײרַא ןיקסוג ךיז טָאה --- ייברַאפ ןיוש זיא'ס ,ונ ,אלימ --

 סדנעה קיעש ,ןַא םַאק, !וָאקָאלבַאי ,ןָאינוי רעד ןיא ןיוש ךָאד טנייז ריא

 לָאז ,(טסעגרַאפ ןוא טנעה יד ךייא טיג) *!טיא טעגרָאפ דנע ןַאמסָארג טיוו

 ,טרָאפ ןוא ךיז טנגעזעג ,וָאקָאלבַאי ,טשינ טייטש ,ונ !לזמ טימ ןייז ךייא

 .. ..ָאגַאקיש ןייק ןַאב יד ןקיטעּפשרַאפ ךָאנ טעװ ריא

 וצ ךיז טַאהעג טייצ ךָאנ ךיא בָאה ,לַאקָאל-ןָאינוי םענופ קידנעמוקסיױרַא

 םוצ יסקַאט ַא טּפַאכעג בָאה'כ .ןעלעקנַאי טימ ןוא יורפ ןיימ טימ ןענעגעזעג

 יװ ןָאזעס םעד ןקידנערַאפ וצ ָאגַאקיש ןייק געוו ןפיוא *לַארטנעס-דנערג;

 ,(קרָאירינ ןיא ןליּפש ןגעמ וצ רָאי יירד ןטרַאוװ) "רענייל; -- ןַאמ-ןָאינוי ַא
 כא 8
 ! א

 רעשידיא רעד ןופ טנעדיזערּפ ןרָאװעג טלייוורעד ךיא ןיב 1949 רָאי ןיא

 "רָאפ רעזנוא טימ "*עבָארּפ; ןינע םעד טריטוקסיד בָאה'כ .ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 .ןיקסוג ןבואר רעייטש

 "עג טָאה ןייוט קרַאמ -- ט'הנעטעג ךיא בָאה -- ןיקסוג רעטסימ --

 "םעד ןגעװ טשינרָאג טוט רענייק רָאנ ,רעטעװ ןגעוו ןדער עלַא; :טגָאז

 ןעמַאדרַאפ עלַא .ןעמַאזקע-ןָאינוי רעזנוא ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ךיוא ןעק סָאד
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 יד ךרוד סָאװ סע טמוק עשזייוו ; רודעצָארּפ רעשירַאברַאב רעד רַאפ זנוא

 דָאטעמ ןקידלביא םעד ןפַאשּפָא לָאז'מ ,ןרָאװעג ןָאטעג טשינרָאג זיא ןרָאי עלַא

 ? ןָאינוי רעד ןיא רעדילגטימ עיינ ןעמענפיוא ןופ

 -- !שטנעמ רעוויאַאנ ַא ,"ימ זויקסקע? ,ריא טנייז ,ווָאקָאלבַאי ,יַא ---

 ? רודעצָארּפ יד ןפַאשּפָא טלָאזעג טָאה רעוו -- רעפטנע סניקסוג ןעוועג זיא

 ,ווָאקָאלבַאי ,רימ טביולג !רעדילגטימ יד ' ןָאינוי יד זיא רעװ ?ןָאינוי יד

 רַאפ ןּפָאלעג טנייז ריא תעב ,רעדילגטימ יד רַאפ טריטיגַא טלָאװ ריא ןעוו

 ןייק ןגָארקעג טשינ ריא טלָאװ ,*עבָארּפ, יד ןפַאשּפָא לָאז'מ זַא ,טנעדיזערּפ

 -ָאטָארּפ רַאפ טשינ וליּפַא ,טנעדיזערּפ רַאפ רָאנ טשינ ןליפַא ןעמיטש ףניפ

 ןעמעוו ייב רָאיטקַא ןייא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ןסייוו רימ ,רַאטערקעס-לָאק

 ; גנורַאפרעד רעכעלשטנעממוא רעד ןופ םעטיךָאנ ןייק ןבילברַאפ טשינ זיא סע

 טכַאמעג טשינ לָאמנייק ןענייז ןעמַאנסיױא ןייק זַא ,ןבעגוצ טעװ ריא שטָאכ

 ןלעװ רעדילגטימ יד זַא ןרעכיזרַאפ ךייא ךיא ןעק ךָאד .םענייק רַאפ ןרָאװעג

 טריקיטירק ןבָאה ייז .*ןבָארּפ, יד ןפַאשּפָא לָאז'מ ןזָאלרעד טשינ לָאמנייק

 רָאנ ייז ןענייז .רעדילגטימ ןרָאװעג ןענייז ייז רעדייא ןָאינוי יד טמַאדרַאפ ןוא

 ערעדנַא יד ןופ רעגנערטש ךָאנ ןרָאװעג ייז ןענייז ,ןָאינוי רעד ןיא ןיירַא

 ביוא -- !טײטשַאב טפַאשרענגעק רעייז סָאװ ןיא ריא טסייוו ,סרעליּפשיוש

 ןטַאדידנַאק ערעדנַא יד לָאז סעּפע סָאװרַאפ ,עבָארּפ ןכַאמ טזומעג ןבָאה ייז

 "ילּפַא רעדעי !ןברָאטשעג טשינ רענייק ןופרעד ךָאנ זיא'ס ? גנירג ןעמוקנָא

 ! עבָארּפ ןכַאמ זומ טנַאק

 ,רעליּפשיוש ןטנַאקַאב ַא טימ לַאפ ןשימָאק ַא טלייצרעד רימ טָאה ןיקסוג

 -ןָאינוי ַא ףיוא טליּפשעג לָאמעלַא טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעכעלצונ ַא רעייז

 בילוצ ןָאינוי רעד ןיא ןלַאפעגכרוד לָאמ ייווצ רעבָא זיא רע .עיגעליוװירּפ

 ןיא עגָאװערט טּפַאלקעג ,טכָאקעג ךיז רע טָאה ,יוא ,יוא ..,,ליומ סיורג ןייז

 ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסױא ,לזמ טימ ,טָאה רע זיב ,ןעגנוטייצ עשידיא עלַא

 -- גנולמַאזרַאפ רעניײמעגלַא רעטשרע רעד ףיוא ,דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא ןוא

 ףיוא רעכיב יד ןכַאמרַאפ לָאז'מ ? ןעוועג זיא גַאלשרָאפ ןייז סָאװ ריא טסייוו

 -רעביא ןיוש ןבָאה רימ לייוו ,םענייק ןעמעננײרַא טשינ ןוא טייצ רָאי ףניפ

 -ימָאק ַא ,רעליּפשיױש רעד זַא ןייז ןעק'ס .ןָאינוי רעד ןיא רעדילגטימ גונעג

 -- ךָאד ןעמ טגָאז -- ץיוו ןדעי ןיא רעבָא ,ץיוו ַא יו טניימעג סָאד טָאה ,רעק

 ,גנורעלקרעד סניקסוג ןעוועג זיא -- ...טייקכעלקריוו קיטש ַא ןַארַאפ זיא

 עשידיא יד זַא ןענעכיײצרַאפ וצ בוח ןיימ רַאפ ךיא ליפ ןגעווטסעדנופ

 -- סרעליּפשיש עטקיטכערַאב עלַא ןעמונעגנײרַא דימת טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 ענעריובעג-עגיה יד ןעמונעגניירַא טָאה'מ .רעטעּפש ןעמעוו ןוא רעירפ ןעמעוו
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 רעד ךָאנ עּפָארײא ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו סרעליּפשיוש יד טרפב ןוא

 ןָאינוי יד ןריקיטירק סָאװ יד רַאפ .גָאט-וצ-טנייה זיב המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ,סרעליּפשיוש עגנוי ןייק טזָאלעגוצ טשינ טָאה'מ זַא קורדנייא םעד ןכַאמ ןוא

 -כיוו זיא ייז --- רעטַאעט ןשידיא ןיא סיזירק םעד וצ טריפרעד טָאה סָאד ןוא

 טימ רָאנ ןעמענרַאפ עקַאט ךיז ףרַאד רעטַאעט סָאד זַא ןענָאמרעד וצ קיט

 עבַאגפיוא סנעמעוו ,ןייארַאפ רעלענָאיסעכָארּפ ַא זיא רעבָא ןָאינוי ַא ; טסנוק

 -ןידַאב עטסקידנריטיפָארּפ יד טימ רעדילגטימ יד ןגרָאזרַאפ וצ ןייז ףרַאד'ס

 -יקוליח ָאד ןענייז'ס .הסנרּפ טימ ייז ןגרָאזרַאפ וצ :רקיע רעד ןוא ,ןעגנוג

 ךיז טזָאל סָאד .ןָאינוי ַא וצ ןעגנַאלַאב ןלָאז ללכב רעלטסניק יצ ,תועד

 -רעקיזומ ַא ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא ןַא ןַארַאפ זיא'ס יוװ גנַאל ױזַא רעבָא ,ןריטַאבעד

 "בָאנ ןעמ זומ ,סרעלטסניק ןטערטרַאפ עכלעוו ןענייארַאפ ערעדנַא ןוא ,ןָאינוי

 ,רעדילגטימ יד ןופ ןסערעטניא יד ןצישַאב סָאװ ןטוטַאטס יד ןעמוק

 ןעמונעגניירַא טשינ ןיוש ןבָאה סָאװ סנָאינוי עסיוועג ןַארַאפ ןענייז סע

 ,גנַאל-יוו טסייוו רעוו (.. .סמעדייא ןוא ןיז ערעייז ץוח) רעדילגטימ עיינ ןייק

 עניב יד סָאװ םעד טימ ןענעכער ךיז זומ סרעליּפשיוש ןופ ןייארַאפ ַָא ,תמא

 רעבָא ךיז טלדנַאה סע ןעוו .רעמינּפ עשירפ ,עיינ ,ןשטנעמ עגנוי טרעדָאפ

 טקיטכערַאב ןענייז ייז .ןייש ןוא גנוי רעדילגטימ עלַא ןרעוו ,הסנרּפ ןגעוו

 "ןָאינוי ןענייז ייז לייו -- טכער טימ ןוא ייז ן'הנעט -- ןבעל ַא ןכַאמ וצ

 רעליּפשיוש םענעמוקעגייינ ןדעי ןיא ןעעז ייז סָאװ רעדנואוו ַא זיא ...טייל

 םעד ןרעדנע טשינ ןפוא-םושב ןלעוװ ייז ?ץנעטסיזקע רעייז רַאפ רַאפעג ַא

 ,"ץעזעג-עבָארּפ ;

 ןענימרעט יד ךרוד ןרעדנע וצ ןעגנולעג ָאי רימ זיא סָאװ עקיצנייא סָאד

 -קַא רעשידיא רעד ןופ רעיײטשרָאפ סלַא ןוא טנעדיזערּפ ןעוועג ןיב ךיא סָאװ

 םעד רָאנ זיא ,ןרָאװעג רטפנ זיא ה"ע ןיקסוג יו םעדכָאנ ,ןָאינוי-ןרָאיט

 סָאװ ןיא ןטַאדידנַאק יד ייב טגערפעג ןבָאה רימ .ןעמַאזקע םעד ןופ טַאמרָאפ

 לעיצעּפס ןעגנודעג ךיוא ןבָאה רימ .ןריטנעזערּפ ךיז ןליוו ייז ןלָאר ַא רַאפ

 -ַארּפ יד רעבָא ,עניב רעמעװקַאב ַא טימ לַאז ןסיורג ַא ןטירטפיוא יד רַאפ

 ןלעוּפ טנעקעג טשינ רימ ןבָאה סָאד --- "וָאנ; ןוא ?סעיק : ןעמיטש ןופ רודעצ

 יד ןופ רענייק ,קידריווקרעמ רעבָא ,ןפַאשּפָא סע לָאז'מ רעדילגטימ יד ייב

 -ָארכ יד שטָאכ ,ןבָארּפ יד ייב ןלַאפעגכרוד טשינ זיא ןטַאדידנַאק רעקילדנעצ

 ,םירבח עּפורג ַא ...רעירפ יו סרעייז ןָאטעג ןבָאה סרעבעג-'וָאנ; עשינ

 ןעמעוו ןטַאדידנַאק יד זַא ןבעגעג גנוטכַא ןבָאה ,שארב טייקינייוו ןיימ טימ

 עלַא ,..םימד-תכיפש ןייק ןדייל טשינ ןלָאז ,טירטפיוא ןַא טמיטשַאב טָאה'מ

 -קַארַאכ םעד ןגָארטעג טשינ טָאה טירטפיוא רעד .רעדילגטימ ןרָאװעג ןענייז
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 ןגעלָאק רַאפ טירטפיוא ןַא ןעוועג זיא'ס ,רעהרַאפ ַא יצ ,ןעמַאזקע ןַא ןופ רעט

 ,רנַאשז ןוא טייקיאעפ סטַאדידנַאק ןטימ ךיז ןענעקַאב וצ סרעליּפשיוש

 -עמַא ןייק ןָאטעג-זָאל ַא ךיז ןבָאה סע ןעוו ,עּפָארײא-ןברוח ןכָאנ דלַאב

 יד טָאה ,עטנַאקַאבמוא ןוא שזַאטס טימ ,סרעליּפשיוש לָאצ עשּפיה ַא עקיר

 רַאלָאד 150 סיוארָאפ ןיא ןלָאצנייא ןופ ץעזעג סָאד ןגיוברַאפ ךיוא ןָאינוי

 רע ןעוו ןלָאצסיױא טעװ טַאדידנַאק רעד זַא ןסייהעג טָאה'ס ,טלעג-טירטנייא

 טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ןבָארּפ עטשרמולכ יד ...תלוכיב ןייז טעװ

 טשינ ןיוש זיא רעטַאעט ןשידיא ןיא עגַאל יד .גנואיצַאב ןוא טייקשירבח

 סלַא ןעמונעגנירַא םענייא ןדעי טָאה'מ רעבָא ,עשיטסימיטּפָא ןייק ןעוועג

 ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא דילגטימ

 רעוו .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא ךיוא רודעצָארּפ עיינ יד ןליפַא ןיוש זיא טציא

 רַאלָאד רַאּפ ַא ןייא טלָאצ ,רעליּפשיוש רעשידיא ַא ןרעוו וצ עיציבמַא טָאה'ס

 רעבָא ןיוש זיא'ס ..."לוכייו יתיי ןיפכד לכ; .. .דילגטימ ַא דלַאב טרעוו ןוא

 ...סָאװ ָאטשינ

 12 לטיּפַאק

 ּףפָארַא רעטופ רעד טימ

 יו טקנוּפ זיא ָאגַאקיש ןיא עגַאל עשימַאנַאקע י 7

 טיונ ןוא רעגנוה ,טײקיזָאלסטעברַא :עקירעמַא ץנַאג רעביא אה

 רעטַאעט-לײדנָאל ןיא זנוא ייב ,דנַאל עצנַאג סָאד ןשרעהַאב

 ןגירק תוריכש .קידלגיופ טשינ ךיוא ןטפעשעג יד ןענייז 2

 ןטסטעּפשמַא רעדָא ,רעירפ יו ,קיטיירפ טשינ ןיוש רימ !

 ךרוד ןרָאיטקַא יד סיוא טלָאצ'מ ...ןןטרַאװ ןיוש ןפרַאד רימ ,טנװָא קיטנוז

 ךיא ,עשזַאג ןגירק וצ רעטצעל רעד דימת ןיב ךיא .ךָאוו רעקידנעמוק רעד

 ןרָאװעג "לוצינע ךָאד זיא ןגעמרַאפ ןיימ ,עּפורט רעד ןופ ריבג רעד ךָאד ןיב

 ,סיפָא-טסָאּפ ןיא

 ,"ךיז סיירעצ ןוא םענ שטָאכ זיא ,טשינ סע טייג; : לטרעוו ַא ךָאד טגָאז'מ

 עסַאק רעד ןיא ןסירעגנײרַא ךיז ןטידנַאב ייווצ ןבָאה ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא

 עצנַאג סָאד טביורעגוצ ןוא ,טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער טימ ,רעטַאעט ןופ

 :שודיח רעסיורג ַא רָאג ןעוועג *ּפָא-דלָאה, רעד זיא ןעמעלַא רַאפ ...ןמוזמ

 רעד ןופ טריפעגנָא טרעוו סָאװ רעטַאעט ַא ןופ עסַאק ַא ףיוא *ּפא-דלָאה; ןַא
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 שימייה ןַא ןייז זומ סָאד זַא טקיטכעדרַאפ טָאה'מ .  ,?ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד

 ַאזַא ןוא (טריכַארטסרַאפ) "דרושניא, ךָאד זיא עסַאק יד ,..טעברַא לקיטש

 .י.ןרָאילָארטסַאג יד טימ יו ןמוזמ רעמ ןעגנערבניירַא ףרַאד ?ןתמ-אשמ,

 ? רשפא

 א
 ןייק ןעמוקנָא ןיימ ייב דלַאב טליּפשעג ןיוש ךיא בָאה לבעג סקַאמ טימ

 רע טָאה ָאגַאקיש ןייק .ןײלַא ןליּפש ןעמוקעג רע זיא טלָאמעד .עקירעמַא

 | ,ןײטשדלָאג ינעשזד יורפ ןייז טכרַאבעגטימ ךיוא

 סלַא עניב רעשידיא רעד ףיוא ערעירַאק ריא ןבױהעגנָא טָאה ינעשזד

 ריא .ןירעליּפשיױש עקיסַאלקטשרע ןַא יװ טלקיװטנַא ךיז טָאה יז .דניק

 ,לבעג סקַאמ עמריפ רעד ןופ ןובשח ןפיוא טכיירגרעד טשינ יז טָאה שזַאטס

 "רעד סלבעג ןיא .ןײטשדלָאג ינעשזד -- ןעמָאנ םענעגייא ריא ףיוא רָאנ

 ,ךעלדיימ עטריפרַאפ טליּפשעג דימת ינעשזד טָאה סעמַארדָאלעמ עכיירגלָאפ

 ןרערט טימ סרעבעצ עצנַאג ןסָאגרַאפ טָאה םלוע רעד .,ךעלבייוו עטרַאנעגּפָא

 "קַא ןַא רַאפ ןרָאװעג טלּפמעטשעג יז זיא ױזַא ,עילָאד רערעטסניפ ריא ףיוא

 זיא ןרָאיעיסערּפעד יד ןיא .ןענייו םוצ םלוע םעד טגניווצ סָאװ עסירט

 ,גונעגרעביא טָאהעג ןדיא ןבָאה תורצ .הלעמ ןייק ןעוועג טשינ עמָאנער רעד

 -טלעוו ןוא עכעלנעזרעּפ ערעייז ןסעגרַאפ ,ןכַאל טלָאװעג ייז ןבָאה רעטַאעט ןיא

 סטיפענעב ערעייז טפיוקעג ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא יד .תוגאד עכעל

 ןוא סעידעמָאק רָאנ ןליּפש לָאז'מ טרעדָאפעג ןבָאה ,רעטַאעט ןשידיא ןיא

 .ןטערעּפָא

 ןגיוא עקידרעייפ רָאּפ ַא טימ ,קיטפַאז ,סקואוו ןקירעדינ ןופ ,ינעשזד

 םלוע ןַא ןטלַאה טנעקעג טָאה יז .ןירעליּפשיױש ַא ךרודיןוא-ךרוד ןעוועג זיא

 טייקיאעפ יד טגָאמרַאפ יז טָאה תולעמ-עניב עריא ץוח .רָאג זיב טנַאּפשעג

 "עט :זיא סָאד ןוא ,טשטנעבעג ןענייז סעסירטקַא קיניײװ רעייז רעכלעוו טימ

 -רַאפירעטַאעט עטכע ןַא יו ןזיוװַאב ךיז טָאה ינעשזד .גנוטלַאװרַאפ-רעטַא

 ךס ַא ןגײטשרעבירַא רשפא ןוא ןכיילגרַאפ טנעקעג ךיז טָאה יז .ןירעטלַאװ

 -רעטנוא-רעטַאעט טימ טריפעגנָא ןײלַא טָאה יז ,סרעטלַאװרַאפ-רענעמ יד ןופ

 "עמ טרָאס ריא רַאפ קיטסניג ןעוועג טשינ זיא ,רעבָא ,טייצ יד .ןעגנומענ

 ... סעמרַאדָאל

 "נַא ןיא ןוא עניטנעגרַא ןיא טרילָארטסַאג ךיוא טָאה ןײטשדלָאג ינעשזד

 ילרַאשט טַאקָאװדַא רעד ,ןַאמ רעטייווצ ריא ןוא יז : בגא-ךרד) רעדנעל ערעד

 -סָאנעוב ןיא *לײלָאס; רעטַאעט םעד ןעיוב סָאד טכעלגעמרעד ןבָאה ,לָארג

 "ָאמוה ןַא ןפַאשעג ךיז ינעשזד טָאה ,ןירענַאקירעמַא ענעריובעג ַא ,(סערייא
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 "ייו רעד ןופ ןוא ,שילגנע ףיוא גנַאזעג ןוא טרָאװ ןופ רַאוטרעּפער ןשיטסיר

 סָאװ ןיטסיטרַא עקידרעייפ-םַאלפ ַא ןרָאװעג זיא ןײטשדלָאג ינעשזד רעקידנענ

 עקידנדער-שידיא-שילגנע יד ,גלָאפרעד ןטסערג םעד טימ ,טריזומַא טָאה

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא סעיצַאזינַאגרָא

 "נָאל ןיא זנוא טימ טליּפשעג ןבָאה ןײטשדלָאג ינעשזד ןוא לבעג סקַאמ

 רימ רַאפ .רַאוטרעּפער ןקיטרַאנגיײא רעייז ןופ סעמַארדָאלעמ יד רעטַאעט-לייד

 ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ןלָאר יד .סניוועג ַא ןעוועג סָאד זיא

 ןרָאװעג רעטַאעט ןיא טעברַא ןיימ זיא ללכב .רעירפ ןופ טנעקעג ךיא בָאה

 קיומ רעקיטרַאפ טימ ןעמוקעג ןענייז ןרָאילָארטסַאג יד :רעגנירג ךס ַא

 ךיז בָאה'כ .חומ םעד ןכערב וצ ךיז טרָאּפשרַאפ ךיא בָאה ,ןסעיּפ ערעייז וצ

 דלַאב ,דלַאב .רעטייוו יו רעטנענ ןיוש זיא'ס זַא קנַאדעג ןטימ טסיירטעג ךיוא

 זיא'ס ,קרָאיײוינ ןייק קירוצ ןרָאפ לע ךיא ןוא ןָאזעס רעד ןקידנע ךיז טעוװו

 ןרָאװעג זיא סָאװ םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ ןסיירוצרעביא דָאש ַא ןעוועג רָאנ רימ

 ,טנגעגמוא ןוא ָאגַאקיש ןיא עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ

 "ץניווָארּפ ַא ןיא ץעגרע ןעוועג ןענייז עילימַאפ ןייז טימ רעביוט םייח

 ןייק יװױזַא .טכַאמרַאפ ךיז טָאה טליּפשעג טָאה רע ואוו רעטַאעט סָאד ,טָאטש

 ,ָאגַאקיש ןייק ןעמוקעג ייז ןענייז ,טכַאמעג טשינ יוו-ייס ןטרָאד רע טָאה ןקילג

 זיא ?ןעמ זומ עילימַאפ ַא טימ ןרענרעד ךיז ? ןעמ ףרַאד ןלָאצ טלעג-הריד

 "יא לָאז רֶע ,טָאבנָא ןיימ ףיוא ...ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג טשינ ןרעביוט

 עדייב טימ טּפַאכעגנָא רעביוט ךיז טָאה ,םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ ןעמענרעב

 טָאה סָאװ םַארגָארּפ ַא ןעמענוצרעביא טייהנגעלעג ַאזַא ,טייקיניילק ַא ,טנעה

 ןביײרשנָא ,רע ןעק -- לדיל ַא ןעגניז ! סרערעהוצ לָאצ עסיורג ַא ןפַאשעג ךיז

 ךיא םיא ןעקיס .ןשטנואוועג יו םיא רַאפ סע ךָאד זיא ,ךיוא --- לדיל ַא

 ףיוא ןרעביוט טלעטשעגרָאפ בָאה ךיא ,סעיצַאזינַאגרָא יד ייב ןטרעצנָאק ןפַאש

 בָאה לזמ םשל .םוקמ-אלממ ןיימ ןייז טעוװ רע זַא ןדלָאמעג ןוא םַארגָארּפ ןיימ

 ,"ןָאקיסקעל-ןעמַארג, סוװָאקשטוטס םוחנ -- הנתמ ַא ןרעביוט טקנעשעג ךיא

 םייח ןופ ,רעביוט םייח ,טניירפ ןוא רבח ןביל ןיימ וצ, :ןבירשעגנָא בָאה'כ

 ,*ןוָאקָאלבַאי

 || ! טנערב'ס

 םעד ָאגאקיש טמענרַאפ עקירעמַא ןיא תופירש ןופ עטכישעג רעד ןיא

 -עגנָא ןַא טרעקעגרעביא וק ַא סיריל-ַא סיסימ טָאה 1871 רָאי ןיא .ןָא-ןביוא

 ערעייז ןריולרַאפ ןשטנעמ 250 ןבָאה ,רעייש םעד ןיא ןרעטמַאל םענעדנוצ



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 10

 זיא טעמכ ָאגַאקיש ץנַאג .זָאלמיײה ןבילבעג ןענייז טנזיוט 90 ןוא סנבעל

 ,ךיור ןטימ קעװַא

 עגנערטש רעייז טריפעגנייא ןענייז טלעו רעד ףיוא רעדנעל עלַא ןיא

 ףיוא גנַאהרָאפ םעד ץוח .רעייפ ןופ םינינב-רעטַאעט יד ןטיהרַאפ וצ ןצעזעג

 טזָאל סָאװ ,"גנַאהרָאפ-טסעבסַא; רעלעיצעּפס ַא ןייז ךיוא זומ ,עניב רעד

 רָאנ טרעוו'ס ביוא ,ןירַא לָאז ןיא עניב רעד ןופ רעייפ םוש ןייק ךרוד טשינ

 ןזומ טיזיווקער ,ןעגנַאהרָאפ ,סעיצַארָאקעד עלַא ,טייצ ןיא טזָאלעגרעטנורַא

 רעדעי ייב .רעייפ ןופ טיהרַאפ סָאװ ףָאטש ןשימעכ ַאזַא טימ ןרעוו טצירּפשַאב

 גנוטכַא ןביג ייז .טייל-רעייפ ןופ ךַאוװ ַא רעטַאעט ןיא ךיז טניפעג גנולעטשרָאּפ

 ןבָאה ייז .לַאטעד ןטסנעלק ןזיב ןרעוו טיהענּפָא ןלָאז סעיצַאלוגער עלַא זַא

 ןטימניא *גנַאהרָאפ-טסעבסַא; םעד ןזָאלוצרעטנורַא טכער עכעלצעזעג ַא ךיוא

 גנערטש זיא רעטַאעט ַא ןיא ןרעכיור !גנולעטשרָאפ סיוא --- ןוא ןליּפש

 ןעװ .עניב רעד ףיוא ןרָאיטקָא יד רַאפ ךיוא טליג ץעזעג סָאד .טרעוװרַאפ

 ,ןשטנעב-טכיל :יװ ,רעייפ טימ ךיז ןצונַאב וצ ענעצס ַא ןיא ךיז טרעדָאפ'ס

 ַא ןבָאה םעד ףיוא ןעמ ףרַאד ,ןטקעפע-עניב ערעדנַא רעדָא ,ןּפמָאל-ןיסָארעק

 טשינ ןרָאט ןרָאיטקַא .טנעמטרַאּפעד-רעייפ םענופ שינעביולרעד עלעיצעּפס

 זיא'ס .סעבָארעדרַאג יד ןיא טשינ וליפַא ןוא ןסילוק יד רעטניה ןרעכיור

 טיצרַאפ ןעמ .הצע ןַא ךיז ןעמ טיג ...סרערעכיור יד רַאפ שינעמוקּפָא ןַא

 ...ןקרעמַאב טשינ לָאז ןַאמ-רעייפ רעד ,הבנגב לטערַאגיצ ַא

 -ָארטסַאטַאק ןדיימרַאפ וצ ידכ ןעמונעגנָא ןרעוו ןעלטימ-טכיזרָאפ עלַא יד

 ַא ןיא קינַאּפ ַא זַא ,טקַאפ ַא ךיוא זיא'ס .סעדייבעגירעטַאעט יד ןיא סעפ

 ,אפוג הפירש רעד ןופ יוװ ,תונברק לָאצ ערעסערג ַא ןעגנערב ןעק רעטַאעט

 רעדָא ,ןַאמ ריא טפור סָאװ יורפ ַא -- רעטַאעט ןיא רעצעמע זַא גונעג זיא'ס

 !!!רעיַאמ :טקעלַאיד ןשיליוּפ טימ ןָאט-יירשעג ַא לָאז ,ןַאמסדנַאל ַא םתס

 טעוװ -- רעיַאמ .קילגמוא עטסערג סָאד ןעגנערב סע ןעק !!!רעיַאמ ,(ריאמ)

 לָאזמ !קינַאּפ ַא .קיטרַאפ זיא גָאלק יד ןוא !רעייפ יו םלוע םייב ןעגנילק

 ...ןעשעג טלָאמעד ןעק'ס סָאװ םעד ןופ ןרעוו טיחעגסיוא

 יד .ןבעל ןיימ ןיא תופירש-רעטַאעט ךס ַא טבעלעגרעביא בָאה ךיא

 לטעטש שיווטיל ַא ןיא ,1922 רָאי ןיא ,טכַאמעגכרוד ךיא בָאה הפירש עטשרע

 -טיירטש ַאנעלעה ןוא ףלָאדַא טימ ךיא בָאה טליּפשעג .גירוװַאט ןעמָאנ ןטימ

 ןבָאה ךעלסעפ-רעסַאװ יד .עדנַאמָאק-רעשעלרעייפ רעד ןופ לַאטש ןיא ןַאמ

 -רָאפ ַא .עלעניב ַא טּפַאלקעגפיונוצ ןיילַא .ןסיורד ןיא טּפעלשעגסױרַא רימ

 רַאפ .רעכעלייל עטלַא ןופ טיינעגפיוא עּפורט רעד ןופ ןעמַאד יד ןבָאה גנַאה

 ןטסטנעָאנ םעד ןופ ןגייווצ ןוא ךעלעמייב טקַאהעגנָא רימ ןבָאה עיצַארָאקעד ַא
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 ןופ ךעלטערב יד ףיוא טלעטשעגסיוא רימ ןבָאה גנוטכיײלַאב רַאפ ,לדלעוו

 -ַאפדלָאג ןליּפש רימ ןוא ןּפמָאל ןיסָארעק ענעדנוצעגנָא ענעצס-סנַאװַא רעד

 טליּפשעג טָאה ןעבָאב רעד ןופ עלָאר-טּפױה יד .?ענכַאי עבָאב יד; סנעד

 רעזנוא ןעוועג זיא ,14 רָאי ַא ןופ לגניא ַא ,ןַאמטיײרטש ַאשימ .ןַאמטיײירטש

 "רעד טנעקעג טשינ ָאנַאיּפ ןייק רימ ןבָאה גירווַאט לטעטש ןיא .טסינַאיּפ

 ןָא ןעגנוזעג ןבָאה רימ ןוא ןליּפשרָאפ יד ןעגנוזעגרעטנוא ַאשימ טָאה ,ןּפַאט

 -רעה יד ןיא ןכָארקעגנײרַא ןענייז םינוגינ סנעדַאפדלָאג .גנוטײלגַאביָאנַאיּפ

 ,גנוטיילגַאב-קיזומ ןָא --- ןדיא רעגירווװַאט יד ןופ רעצ

 טימ ךיז טקיװק םלוע רעד !לַאטש ןיימ'כ ,לָאז רעטקַאּפעג ַא זיא'ס

 טעלּפוק םייב !דרע רעד ןיא טוג ?טוג ןיוש ךָאד זיא .ענכַאי עבָאב רעד

 ךיז טצנַאטעצ ,.וו .ַא .א עשז-שזַאט ,עשזיץנַאט :טגניז ענכַאי עבָאב יד סָאװ

 -ןיסָארעק יד .עניב רעתמא ןַא ףיוא טליּפשעג טלָאװ רע יװ ,ןַאמטײרטש

 יד ןופ סענורַאּפש יד ןשיווצ ךיז טסיגעצ טפַאנ רעד ,רעביא ךיז ןרעק ןּפמָאל

 ןעמַאלפ עשילעה ןיא טליהעגנייא טרעװ עלעניב עצנַאג סָאד ןוא רעטערב

 ךיז ואוו טרָא רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ,ןרָאיטקַא יד ,רימ סָאװ סנ ַא

 -עגרעטנורַא ןבעל ןטימ םיוק ןבָאה רימ .ןסיורד ןיא רָאנ יוו ןָאטוצרעביא

 תורצ טימ םיוק ןוא ,עלעניב רעקידנענערב רעד ןופ ןענַאמטיײירטש טּפעלש

 ,סעקפוי עגנַאל ןוא ןזיוה-רעטנוא עשרעבייוו עטעילַאמסרַאפ ענייז ןשָאלעגסיױוא

 -עגסױרַא סנטיײצַאב ךיז טָאה םלוע רעד .ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה רֶע סָאװ

 ןבָאה ייז סָאװ ךעלקנעב ערעייז ךיז טימ קידנעמענטימ ,לַאטשילַאז ןופ טּפַאכ

 "עג טנערבעגּפָא עקַאט זיא לַאטש-ענרַאשזָאּפ יד ,ןציז םוצ טכַארבעגטימ

 ערעזנוא טקידנערַאפ טָאה סָאד .טדַאשעג טשינ םענייק רעבָא טָאה'ס ,ןרָאװ

 לפיוו לייוו *! הבוטל וז םג/ ןגָאז טזומעג ןבָאה רימ .גירווַאט ןיא ןלָארטסַאג

 ? רעייפ ןטימ קעװַא לָאז לטעטש עצנַאג סָאד זַא טלעפעג טָאה

 תוכייש ןייק) םלעק לטעטש םעד ןיא רעייפ סָאד ןורכז ןפיוא רימ טמוק'ס

 חלג-טּפיוה םייב טליּפשעג דימת רימ ןבָאה םלעק ןיא ,(ןליוּפ ןיא םלעכ טימ

 טדערעג רע טָאה שידיא .עלעשטנעמ קיטומטוג ַא ןעוועג זיא רע .רעייש ןיא

 םיא ייב ןסע ןייק .רעטַאעט טַאהעג ביל רעייז ךיוא טָאה רע .רעסַאװ ַא יו

 ןוא רעייא ,ךלימ ,טיױרב :טלעפעגסיוא טשינ זנוא טָאה עינעמיא רעד ןיא

 עשידיא ַא ןעז ןעמוקעג ןרעג ןענייז םלעק ןופ ןדיא יד .בורל -- טכורפ

 םוצ גנואיצַאב ענײמעגלַא סחלג םעד .רעייש ןיא חלג םייב גנולעטשרָאפ

 ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,עכעלטניירפ ַא רעייז ןעוועג זיא בושי ןשידיא

 ןעמוקעגסיוא זנוא זיא'ס ןעוו .ךעלטעטש עשיווטיל יד ןיא גנוניישרעד עטפָא

 ןליּפש וצ דלודעגמוא טימ טרַאװרעד רימ ןבָאה ,ןָאיַאר םענעי ןיא ןייז וצ
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 --- ןברַאטש רעגנוה ןופ ,סָאװ-סָאװ זַא ,טסואוועג רימ ןבָאה ,ןטרָאד ,םלעק ןיא

 ,םוט-לכ טימ ןגרָאזרַאפ ןיוש זנוא טעװ חלג רעד ,טשינ רימ ןלעו סָאד

 "דרעפ רעזנוא טימ ןרָאפנײרַא םייב ,םלעק ןייק תובהלתה טימ רימ ןרָאפ

 רעטכידעג ,רעצרַאװש ַא ןגעקטנַא זנוא ךיז טגָארט ,לטעטש ןיא ןגָאװ-ןוא

 רעטנענ סָאװ ? ואוו !ץעגרע טנערב'ס .ןרָאװעג רימ ןענייז עטרעטיצרַאפ .ךיור

 ,רעייפ סָאד ןרָאװעג זיא רעטלוב ץלַא ,לטעטש םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ

 ךיז ןוא קירוצ ףיוא לשיד םעד ןעוועריקרַאפ ,ךעבענ ,טזומעג ןבָאה רימ

 טָאה ,ןַאיגולּפ ןייק קידנעמוקנָא .בושי ןשידיא רעדנַא ןַא וצ געוו ןפיוא ןזָאל

 ,ךיור ןטימ קעװַא זיא םלעק ץנַאג זַא העידי יד טכיירגרעד זנוא

 ןַא טימ טריפעגנָא ךיא בָאה ,ץענערג רעשטייד רעד ןבעל ,דשזרָאג ןיא

 בָאה ,טַאהעג טשינ ךיא בָאה ןריּפַאּפ-עיצַאקיפיטנעדיא ןייק .עּפורג"ןרָאטַאמַא

 לקיטש ַא טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ואוו לטעטש םעד ןיא ןביילברַאפ טזומעג ךיא

 רעד דשזרָאג ןיא ןבילברַאפ ךיוא זיא ןעמַאװצ רימ טימ ...עיצקעטָארּפ

 ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג רע זיא ןרָאי) יורפ ןייז טימ ץירוס השמ רָאיטקַא

 החּפשמ רעד ייב רימ ןבָאה טניואוועג .(דנַאלטעל ,עגיר ןיא רעטַאעט ןשידיא

 -נטייצ .בושי ןשידיא ןטימ טבעלעגנייא טוג ךיז ןבָאה רימ .ןייטשניבור ןמלז

 לסיבַא ןעגנערברַאפ ןוא ץענערג יד ןּפַאכרעבירַא ךיוא ךיז רימ ןגעלפ זייוו

 רעשיווטיל רעד ןשיווצ דלעפ ןפיוא ,טייז רענעי ףיוא לטעטש ןשטייד םעניא

 חיר םעד וצ .םיריזח טעילַאמסעג רעניווטיל יד ןבָאה ץענערג רעשטייד ןוא

 ,דשזרָאג ןיא טניואוועגוצ ןעוועג ןיוש ןעמ זיא

 טזָאלעג ךיז ןוא ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז ךיא בָאה טכַאנ ןטימ ַא ןיא

 יד רַאפ ןָאטעג:קסַאילב ַא רימ טָאה'ס .רעסַאװ קנורט ַא ךָאנ ךיק רעד וצ

 ,ןסיורד ןיא סױרַא קוק ןוא ליופ טשינ ךיא ןיב .רעטסנעפ ןכרוד ןייש ַא ןגיוא

 רעצרַאװש ַא ןוא ,רעטנוצ יו טיור ,קידרעייפ זיא למיה רעד זַא ךיא עזרעד

 עצנַאג סָאד .ץענערג רעד ףיוא דלעפ םענופ לטעטש ןפיוא ךיז טגָארט ךיור

 טשינ ךיא רעװ .קַאמשעג טפָאלש'מ ,טייקליטש ןיא טליהעגנייא זיא לטעטש

 ערעייז םירעיוּפ עשיווטיל יד ןעילַאמס סָאד זַא רעכיז ןיב ךיא .טלפייווצרַאפ

 :ןענייטשניבור ,ןצירוס ךיא קעוו ןגעווטסעדנופ .םיריזח

 סעּפע --- ךיא גָאז -- רעטסנעפ ןכרוד קוק ַא טּפַאכ -- ! השמ ! ןמלז --

 טנערב רשפא !ךיױר רעד .,למיה ןפיוא טייקטיור יד טשינ רימ טלעפעג

 ,סעציילּפ יד טימ ןשטעווק ןוא רעטסנעפ ןכרוד סױרַא ךיוא ןקוק ייז ?ץעגרע

 ןטלָאװ ,הפירש ַא ןעוועג ץעגרע טלָאװ .ןסיורד ןיא ליטש ױזַא ךָאד זיא'ס

 זיא'ס זַא ןמיס ַא ןיא ,ליטש זיא'ס ;ןדלַאװעג עתמא יד טרעהעג ןיוש ךיז

 רעד ןופ יירעסיש ַא טרעהרעד ךיז טָאה םיצולּפ !ןפָאלש זָאל ,טשינרָאג
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 לטעטש עצנַאג סָאד זַא ןעזרעד יאדוװַא ייז ןבָאה סָאד ,ךַאוװ-ץענערג רעשטייד

 .ןסיש וצ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ,טרָא ןופ טשינ ךיז טריר רענייק ןוא טנערב

 ןפָאלעגסױרַא ןוא ךיש יד ,ןזיוה רָאּפ ַא ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא בָאה ךיא

 טשרע ךיא בָאה גָאר ןפיוא .רימ ךָאנ ןייטשניבור ןוא ץירוס ,ןסיורד ןיא

 םענייק טשינ רעבָא טעז'מ ,ןעמַאלפ ןיא ןענייז רעזייה לָאצ ַא זַא ןעזרעד

 ַא ךיז ךיא בָאה .טעלּפ-רעניה ַא ןיא יװ ןפָאלש ייז ,סרעניואוונייא יד ןופ

 :דלַאװעג ַא טימ גנוטכיר רענעי ןיא ןָאטעג-זָאל

 עצנַאג סָאד !ןדיא ,ףיוא טייטש !טנערב'ס !!!ךיז טעװעטַאר !!!ןדיא --

 יד ןיא ,רעטסנעפ יד ןיא טּפַאלקעג ךיא בָאה -- !ןעמַאלפ ןיא זיא לטעטש

 !!!רעייפ !! טנערב'ס ,ןדיא : ןעירשעג ןוא ןריט

 ןגױלפעג סעקזייה עקידנענערב יד ןופ ןענייז ןדנוקעס עטלייצעג ןיא

 טּפעלשעגטימ ןבָאה ייז .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עטעקַאנ ןוא עטעקַאנ-בלַאה

 יז ןבָאה ןסיורד ןיא .טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג ייז זיא סָאװ םיצפח-בוטש

 ןבָאה סע ....ןעוועג ןענייז יז רַאפעג-סנבעל ַא רַאפ סָאװ ןיא ןעזרעד טשרע

 ןשעל טריבורּפ ןבָאה ייז ,רעשעלרעייפ עקיליוויירפ יד טלמַאזעגפיונוצ ךיז

 טָאה'מ ,לטעטש םענופ בלַאה ןעמונעגמורַא טַאהעג ןיוש טָאה רעייפ סָאד רעבָא

 רענעי ףיוא לטעטש ןשטייד םענופ טייל-רעייפ יד שינָאפעלעט ןפורעגסױרַא

 ןבָאה ייז .ןישַאמ-שעל רענרעדָאמ ַא טימ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ,ץענערג טייז

 טשינ ךָאנ ןבָאה עכלעוו רעזייה יד ןטיהרַאפ טימ רָאנ ןבעגעגּפָא רעבָא ךיז

 -רַאפ ןענייז ןדיא .ןבילבעג טשינ רכז ןייק זיא עקירעביא יד ןופ ,טנערבעג

 רעבָא .ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא ,סעװרָאב ןוא טעקַאנ הפירש רעד ךָאנ ןבילב

 -עגּפָא סָאד זיא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,ןבעגעג הצע ןַא דימת ךיז ןבָאה ןדיא

 "וצ ךיז טָאה דשזרָאג לטעטש סָאד ןוא ןרָאװעג טיובעגפיוא קירוצ עטנערב

 ,סיפ יד ףיוא טלעטשעגקיר

 ןיא קידנפױלמורַא .ךיש רָאּפ ַא טרטּפעג ךיא בָאה הפירש רעד ןיא

 סָאד זיא רימ רַאפ ...ןרָאװעג ןלַאפעצ טושּפ ייז ןענייז ,רעייפ ןוא רעסַאװ

 רעטַאעט םייב סע ךיז טנידרַאפ טכייל ױזַא .טסולרַאפ רעכעלקערש ַא ןעוועג

 ַאזַא ךָאנ ,דשזרָאג ןיא רעטַאעט ןליּפש ןופ ןעו טרפב ? ךיש רָאּפ ַא ףיוא

 יױרפ ןייז טימ ץירוס .,ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק רעמ רָאג טָאה ,הפירש

 -רַאפ טזומעג ךָאנ בָאה ךיא .עגיר ןייק ןרָאפעגקעװַא דלַאב עקַאט ןענייז

 ...!טרָאּפסַאּפ --- ןביילב

 -ּפָא לעיציפָא זיא הליהק רעדשזרָאג רעד ןופ הפיסא רעטשרע רעד ייב

 -ןפָאלש סָאד ןקעוופיוא ןיימ .המירש רעד תעב עלָאר ןיימ ןרָאװעג טצַאשעג
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 רעדשזרָאג יד .תונברק עכעלשטנעמ ךס ַא טעװעטַארעג טָאה לטעטש עקיד

 ...ךיש עיינ רָאּפ ַא -- טימ טריטנעזערּפ ךיוא רימ טָאה הליהק
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 לבעג סקַאמ טימ ,גָאטײב קיטנוז ַא ןיא ,גנולעטשרָאפ-עניטַאמ ַא תעב

 ַא טבעלעגרעביא ךיא בָאה ,רעטַאעטילײדנָאל ןיא ןײטשדלָאג ינעשזד ןוא

 טריפעגוצ טָאה'ס לייוו ,ןורכז ןיימ ןיא טריװַארגנייא ךיז טָאה סָאװ הפירש

 ןענָאזעס ייוצ עניימ ןקידנערַאפ םייב סקַאמילק ןטעטרַאװרעדמוא ןַא וצ

 ,ָאגַאקיש ןיא

 ןענייז גָאטיײב ןזיירּפ יד .טצעזַאב ךעלשּפיה ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד

 ערעייז רעטַאעט ןיא טכַארבעגטימ ןרעטלע ןבָאה ,טנוװָא ןיא יו רעקיליב

 ,ךיוא רעדניק

 ךיא ןוא ,זיא טייהניואוועג ןיימ יו ,ןסילוק יד רעטניה ױזַא ייטש ךיא

 ענעצס רעשיטַאמַארד רעקרַאטש ַא וצ *שטרַא; םענעפָא ןַא ךרוד וצ ךיז קוק

 יד טײטש רימ ןבעל .עניב רעד ףיא ךרוד ןריפ ינעשזד ןוא לבעג סָאװ

 רעד ןופ ףוס םייב .טירטפיוא ריא ףיוא טרַאװ יז .ףרָאד לטע ןירעליּפשיױש

 סרעליּפשיױש עקירעביא יד .עניב רעד ףיוא ןעמוקפיורַא יז ףרַאד ענעצס

 :ףרָאד לטע רימ וצ טגָאז .,סעבָארעדרַאג יד ןיא ןענייז

 ?טשינ סע טסליפ וד .ץעגרע ךיז טעילַאמס סעּפע ,יבַאי --

 -עגקעװַא טָאה רעצעמע זַא ןייז לָאז -- ריא ךיא רעפטנע -- ָאי --

 ...?לטערַאגיצ ןקידנענערב ַא ןפרָאװ

 סע -- לטע רימ וצ טעשטּפעש ...ןביוא ןופ !!!קוק !קוק ,יבַאי --

 ַא .ךָארב םעד ךיילג עזרעד ןוא ףױרַא קוק ךיא ...ןביוא ןופ טעילַאמס

 ןופ ןוא טצַאלּפעג טָאה ןרָאטקעלפער עטשרעביוא יד ןופ םענייא ןיא ּפמָאל

 רָאטקעלּפער םעד ןופ זָאלג עטשרעדָאפ יד טצַאלּפעג ךיוא טָאה ץיה רעד

 ןיוש טָאה ןוא גנַאהרָאפ םענעטנוויל ַא וצ טנעָאנ רעייז ןעגנאהעג זיא סָאװ

 םלוע רעד טשינ ןוא לבעג טשינ ,ינעשזד טשינ .ןביוא ןופ טעילַאמסעג

 רעשיטַאמַארד רעד ןיא טפיטרַאפ ןעוועג ןענייז עלַא .טקרעמַאב סָאד ןבָאה

 טָאה גנוצ:רעייפ ַא ןוא ךיור רעצרַאװש ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה דלַאב .,ענעצס

 ,הנכס עסיורג יד טליפרעד בָאה'כ .ףױרַא ךיוה רעד ןיא ןָאטעג-סיר ַא ךיז

 ןוא לבעג .עניב רעד ןופ סנַאװַא םעד ףיוא סױרַא ךיא ןיב ןסַאלעג רעייז

 .עגושמ יו טקוקעגנָא ךימ ןוא גָאלַאיד רעייז ןסירעגרעביא ןבָאה ינעשזד

 ?ךיא וט סָאװ .םמותשנ ןבילבעג ךיוא זיא םלוע רעד
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 וצ טעדנעװעג קיטולבטלַאק ךיז ךיא בָאה -- ןַאמקילג רעטסימ --

 טוג ױזַא טייז -- רעטסעקרָא ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,ןַאמקילג יטרָאמ

 -עג טשינע :םַארגָארּפ ָאידַאר ןיימ ןופ לדיל סָאד רימ רַאפ טליּפש ןוא

 טשינ טרַאװ ךיא ..."טבעלעג ןייז לָאז ןבעל זַא ...רעדורב ,ךיז טגרָאז

 טימ רימ ףיוא טצָאלג ןַאמקילג יטרָאמ .ןיוש גניז ךיא ,קיזומ רעד ףיוא

 קידנקוקפירַא .ןעניז ןופ רעטנורַא ןיב ךיא זַא ךיוא טניימ רע .ןגיוא יד

 ןופ ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ ןעמַאלּפ יד ןעזרעד ןיוש רע טָאה רימ וצ רעבָא

 רימ ןוא קסע ןַא ןענַאטשרַאפ דלַאב טָאה רע .לַאז-רעטַאעט ןיא עניב רעד

 וצ ידכ ,ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאװ לדיל סָאד ָאנַאיּפ רעד ףיוא טגלָאפעגכָאנ

 ןלַאפעגוצ ןענייז זנוא וצ .קינַאּפ ַא ןופ ןטיהסיוא ןוא םלוע םעד ןקיאורַאב

 --- טזָאלעצ טשרע ךיז בָאה ךיא ןוא רעטסעקרָא ןופ סרעקיזומ עטניוטשרעד יד

 !!!טגרָאזעג טשינ

 דליב ַא טליּפשעגּפָא ןגיוא עניימ רַאפ ךיז טָאה ןדנוקעס עטלייצעג ןיא

 -רַאּפש ַא ךיז ןבָאה ןעגנוצ-רעייפ יד .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעוו'כ סָאװ

 רעד ךיז טָאה ןגיוא עטעשטרַאטסעגסיוא טימ .ןיירַא םוקילבוּפ ןיא ןָאטעג

 -עינָאגַא ןַא טימ רעצעלּפ-ץיז יד ןיא קירוצ-יצ ַא ןבעגעג םלוע רעצנַאג

 רעצעמע .טרעוװילגרַאפ רעטרע יד ףיוא ןציז ןבילבעג ןוא !!! יוא : ףורסיוא

 -נייא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ גנַאהרָאפ םעד רימ רעטניה טזָאלעגרעטנורַא טָאה

 רעד זיב .קינַאּפ ַא ןכָארבעגסױא טשרע טָאה טלָאמעד .ןעמַאלפ ןיא טליהעג

 ןסירעג ךיז רעייפ סָאד טָאה ,טזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה *גנַאהרָאפ-טסעבסַא;

 -סױרַא עקיטייז עלַא ןענעפע וצ ןזיװַאב ןבָאה סרעשָא יד .לַאז-רעטַאעט ןיא

 טָאה'ס ,ןּפוטש וצ טשינ ךיז םלוע םייב ןטעבעג ךיז ןבָאה ייז .ןריט-גנַאג

 רעד .גנונעדרָא ןטלַאה וצ ייז ייב ךיז ןטעב ןיימ ,ןעגניז ןיימ ןפלָאהעג טשינ
 ןבָאה ןעיורפ .גנַאגסױרַא םוצ ןטייווצ ןרעביא רענייא ןכָארקעג זיא םלוע
 ןבָאה סרעשָא יד ןעו .קערש רַאפ טעשטיווקעג ןבָאה רעדניק ,טרימזַאּפס

 ךיז ןוא חצר-תוכמ ןגָאלשעג ייז ןעמ טָאה ,ןצעמע ןטלַאהרַאפ וצ טריבורּפ

 -סױרַא ךיז ןבָאה םוקילבוּפ ןופ עטצעל יד ןעוו .סיױרַא ןסיורד ןיא טּפוטשעג
 -עג טשינע ןיימ ןעגניז טקידנערַאפ ךיא בָאה ,רעטַאעט ןופ טעװעטַארעג
 -ירַא ךיז סרעקיזומ עקירעביא יד ןוא ןענַאמקילג טימ ןעמַאזוצ ןוא ?טגרָאז

 ךיז ןוא ןיירַא רעטַאעט ןיא רעירַאב-רעטסעקרָא םעד רעביא ןפרָאװעגרעב

 "רעייפ טימ טציילפרַאפ ןעוועג זיא סָאג יד ,סױרַא ןסיורד ןיא טּפַאכעגסױרַא
 ,ןטַארַאּפַא-שעל ערעייז ןוא טייל

 אפוג לַאז:רעטַאעט רעד .ןרָאװעג טנערברַאפ ץלַא זיא עניב רעד ףיוא

 -רַאפ טייל-רעייפ יד ןבָאה סעבָארעדרַאג יד .ןרָאװעג טרעכיוררַאפ זיולב זיא
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 "סיוא עקַאט זיא סטוג"ןוא-בָאה עקסרָאיטקַא סָאד .רעסַאװ לובמ ַא טימ ןסָאג

 רעבָא ,סענעילַאמס ןופ חיר ַא ייז ןופ טליפעג ךיז טָאה'ס ,ןרָאװעג טקייוװעג

 יז ,טדַאשעג טשינ םענייק טָאה ןרָאיטקַא יד ןופ .ןבילבעג ייז ןענייז ץנַאג

 רעטניה ןופ ןריפ סָאװ ןריט יד ךרוד ןסיורד ןיא טּפַאכעגסױרַא ךיז ןבָאה

 זיא קינַאּפ ןסיורג םעד ןיא סָאװ ןעשעג זיא סנ רעטסערג רעד .עניב רעד

 ןבָאה סָאװ עקיצנייא יד .ןרָאװעג טקידעשַאב טשינ םוקילבוּפ ןופ רענייק ךיוא

 יסרעשָא יד ןעוועג ןענייז ןגיוא עטקַאהעגרעטנוא ןוא ּפעלק טּפַאכעגנײרַא

 : .ךעבענ

 רימ ןעמ טָאה ןעגנוטייצ עלַא ןיא רעייפ םעד ןגעוו ןטכירַאב יד ןיא

 יד ןזָאלרַאפ טשינ ןוא ךיז ןרילרַאפ טשינ ןרַאפ טידערק ךס ַא ןבירשעגוצ

 ןיימ ייברעד קידנלעטשנייא ,טונימ רעטצעל רעד זיב רעטַאעט סָאד ןוא עניב

 ןטלָאװ -- ןבירשעג ןעמ טָאה -- גנולדנַאה ענַאטנָאּפס יד טשינ ןעוו .ןבעל

 .תונברק עכעלשטנעמ ןלַאפעג רעכיז

 -ָאזיװָארּפ ַא ןעגנעהפיוא ,עיצַארָאקעד ַא ןלעטשקירוצ טריבורּפ טָאה'מ =

 טָאה'מ .רעמ ןעגנַאגעג טשינ ןיוש זיא'ס .רעטַאעט ןליּפש ןוא גנַאהרָאפ ןשיר

 ןובשח ןפיוא לָאמ סָאד ,ןָאזעס ַא ךָאנ רעטַאעט-לײדנָאל ןיא ןליּפש טריבורּפ

 זיא ױזַא .םוטעמוא יװ טעשטומעג ןיוש ךיז טָאה'מ .ןָאסלענ ילרַאשט ןופ

 ןיא רעטַאעט ןשידיא ןליבַאטס םעד ףיוא *גנַאהרָאפ-טסעבסַא; רעד ןלַאפעג

 -סַאלגָאד ןיא ןליּפש וצ ןוואורּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז רעטעּפש .ָאגַאקיש

 וצ טייצ ןופ .ףָארטסָא רַאקסָא ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא רעטַאעט-קרַאּפ

 .סעפורט ערעייז טימ סרעלטסניק ענעעזעגנָא ןליּפש ןעמוקעג ןענייז טייצ

 עניימ ךָאנ .ןרָאפעגקעװַא ןוא טליּפשעגּפָא ,קילייװטייצ ןעוועג זיא'ס רעבָא

 יו רימ ייב ןבילברַאפ ָאגַאקיש ןופ בושי רעשידיא רעד זיא ןענָאזעס ייווצ

 רעד םורַא ןעגנורעדנַאװ עניימ ףיוא םיבושי עטסטבילַאב יד ןופ רענייא

 ,רעטַאעט שידיא טימ טלעוו

 קינלוקס השנמ

 "זנָארב ןיא ,רעטַאעטיןָאסניקּפָאה סנירג רַאקסָא ןיא טרישזַאגנַא ןיב ךיא

 תמא םעד .טפעשעג םוצ ףתוש ןוא רַאטס סלַא קינלוקס השנמ טימ ,ליוו

 .טַאהעג טשינ ךיא בָאה ללכב ךיז ןרישזַאגנַא וצ קשח ןסיורג ןייק : טגָאזעג

 ןפרָאװרַאפ ךימ טָאה'מ ןענַאװ ןופ ,עּפָארײא ןייק קירוצ ןגיוצעג טָאה ךימ

 ןעמ טרָאפ רעבָא ױזַאו .ןרילָארטסַאג וצניהַא ןעמוק וצ ןגַאלשרָאפ טימ

 טעשטומ רע ?רעיוא ןַא טימ תורצ ץלַא ךָאנ טָאה עלעקנַאי ןיימ ןעוו ,קעװַא



 177 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ,סױרַא רָאטקָאד ןייא ןופ םיא טימ ןעייג רימ .שינעּפעשטוצ רעד טימ ךיז

 רעד טימ זַא ןטסיירט ייז ,ןעלטימ-לייה ןביירשרַאפ ייז .,ןיירַא ןרעדנַא םוצ

 ,רַאלָאד רָאּפ יד וצ ןעמענ ייז .,ןיילַא ךיז ןופ ןייטשסיוא סע ךיז טעוװ טייצ

 טשינ ןיוש טָאה עלעקנַאי ...האופר םוש ןייק טשינ טפלעה לייוורעד רעבָא

 ,רָאטקָאד ַא וצ םיא טריפ'מ זַא רע טליפרעד .,םירױטקָאד יד וצ חוכ ןייק

 -סָאװ .ץרַאה סָאד טכערב'ס ,סַאג ןטימ ןיא ןעװעדלַאװעג וצ ןָא רע טביוה

 טָאה'מ סָאװ גונעג ךימ טקנערק סע ?ןרָאפקעװַא רעדיוו ?ןעמ טוט עשז

 ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ רָאי ייווצ יד ךרוד טזָאלרַאפ לרעיוא סעלעקנַאי

 ןשיווצ ןטנעמוגרַא עזגורב וצ סע טריפרעד ,טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא ,ָאגַאקיש

 ...ןינעשזד ןוא רימ

 קינלוקס השנמ ןעמָאנ רעד זיא ָאגַאקיש ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו

 עטצעל יד .קרָאיוינ ןיא סרעײג:רעטַאעט יד ייב רעלוּפָאּפ ןעוועג ןיוש

 ןיא עלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ יד טליּפשעג קיגלוקס טָאה ןענָאזעס עכעלטע

 -עוועג) רעטַאעט-סקלָאפ ןיא ךיוא ,ןילקורב ןיא ,(יײװקרַאּפ) רעטַאעט-דנַאלָאר

 ,סַאג עט12 ןוא וינעווע-דנָאקעס ףיוא ,(רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש סירָאמ רענעז

 -לוקס :ןעוועג זיא ןעגנומענרעטנוא יד ןופ רָאטקעריד רעד .,ןטעהנַאמ ןיא

 -עווש ןייז ןעוועג זיא ןיטסילָאר-טּפיױה יד ,ןַאמרעג ַאשימ ,רעגָאװש ַא סקינ

 ,ןַאמרעג יסול ןירעג

 טָאה סעמַארדָאלעמ סעשטיוָאנַאמלַאק ןופ רַאוטרעּפעריױַאמרעג םעד ןיא

 -נָא ,עװַאװשז ,קיסקיוועג-ןיילק ,ןעזעגנָא קרַאטש רעייז קינלוקס השנמ ךיז

 ןוא ןטייצ ערעסעב ןעזעג ןיוש טָאה סָאװ ךוליה ַא ןיא שירטנעצסקע ןָאטעג

 "יש א יװ טשטיינקעגנייא לשוילעּפַאק ַא ּפָאק ןפיוא ..,סָאמ ןייז ףיוא טשינ

 ענייז ןיא קורדסיוא ןטַאװע'מת ןוא םינּפ ןטסנרע ,ןסַאלב ןייז ןופ ; עלעפ

 טייקידווע'נח ענשטיּפיט ַא טנשעגסױרַא טָאה ,ןגיוא עלופקורדסיוא ,עסיורג

 ןופ טַאהעג האנה קידלַאװעג טָאה םלוע רעד .קינלזמ-םילש ןקיצרַאה ַא ןופ

 ענייז ןופ רעטכעלעג ןופ טכייקעג טָאה'מ ,ןליּפש ןקיטרַאנגיא סקינלוקס

 עלעגנעג ןייז .עניב רעד ףיוא גנוטלַאה ןוא ןרעינַאמ ,תועונת עשיפיצעּפס

 ןייז ,עװַאטקָא רעשימאג ,רעכיוה ַא ףיוא עלעכילוק ןייז ,ןצנַאטרעטנוא סָאד ןוא

 ןופ ןפוא רעזיצערּפ ןייז ,עבליז ַא ןריולרַאפ טשינ טָאה סָאװ עיצקיד ערָאלק

 ןענייז ךעלעציוו ןוא ךעלעקיטש עשימָאק ענייז םוקילבוּפ םעד ןגָארטרעטנוא

 .עניב רעשידיא רעד ףיוא עקרַאמ ַא ןרָאװעג

 ןעמַאװצ -- השנמ ךיז טגעלפ ,טייצ-רעמוז ,ןענָאזעס-ןשיוװצ יד ןיא

 -ירַא ךיז -- (רעטסעווש ַא סנַאמרעג יסול ,רענטוק ַארעס) הרש יורפ ןייז טימ

 טרילָארטסַאג ייז ןבָאה ןטרָאד .עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןייק ןּפַאכרעב
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 ייווצ ערעייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ הנויח ןגָאלשעגסיױא ןוא גלָאפרעד סיורג טימ

 ,ינע ןוא זוָאר ,ךעלרעטכעט

 : טלייצרעד רימ טָאה קינלוקס

 ךַאמ ךיא סָאװ סע טמוק יװ :עגַארפ יד טלעטשעג לָאמ ליפ ךיז טָאה'ס

 ַא ,רַאטס ַא רַאפ טנכעררַאפ ןטרָאד ןיִב ךיא 1 סערייא:סָאנעוב ןיא סעסקוס

 ? "ּפמָאל םעד םענעי ןגָארטרעטנוא, ךיא זומ עקירעמַא ןיא ןוא ,רָאילָארטסַאג

 ןדיא רעקרָאי-וינ יד ,עשז-סָאװ .,(ןושל-רעטַאעט ףיוא ,םענעי ןליּפשרעטנוא)

 ןיימ ןריבורּפ וצ ןעוועג-בשיימ ךיז ךיא בָאה ?טענַאלּפ רעדנַא ןַא ןופ ןענייז

 -עט וינעווע-דנָאקעס ןסיורג ַא ןיא ןגײלוצנײרַא לַאטיּפַאק סיורג ןייק .,לזמ

 ןבױהנָא רימָאל :ךיז ייב ךיא טכַארט .טגָאמרַאפ טשינ ךָאנ ךיא בָאה רעטַא

 -סקלָאפ ןיא סנַאמרעג יד טימ ןָאזעס םעד טקידנערַאפ בָאה ךיא יװױזַא .ןיילק

 בָאה ,רעמוז ןרַאפ טכַאמעגוצ ןעוועג ןיוש ןענייז סרעטַאעט עלַא ןוא רעטַאעט

 "קיריל םענופ ,לקניפרַאג ןוא דלעפנהָאל טימ טפעשעג ַא טכַאמעג טשרע ךיא

 טעװ .(ךָאװ-ףוס) "דנע-קיווא ַא ייז ייב ןליּפש וצ ,גרובסמַאיליװ ןיא רעטַאעט

 ךיא בָאה ךַאמּפָא ןקיבלעז םעד ."דנע-קיוו, ַא ךָאנ ןליּפש ןעמ טעוװ ,טוג ןייז

 ןיא רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןופ תיבה-לעב םעד ,ןירג רַאקסָא טימ טרישזנַארַא

 עקַאט ןיוש ךָאד זיא עקירעביא סָאד ,ןביױהעגנָא סע ךיז טָאה ױזַא ,ליװזנָארב

 | .עטכישעג-רעטַאעט

 ןוא ,"רענידרַאפ רעסיורג רעד, עידעמָאק ַא טריפעגפיוא טָאה קינלוקס

 ןעוועג ןיוש זיא רעטעוװ רעד .,ןָאזעס-רעטַאעט ןכָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס שטָאכ

 ןטנגעג עלַא ןופ ןָאטעג-זָאל ַא םלוע רעד ךיז טָאה ןגעווטסעדנופ ,רעקידרעמוז ַא

 -"לוקס השנמ רעקימָאק םעיינ םעד ןעז וצ סרעטַאעט:ןָאסניקּפָאה ןוא-קיריל ןיא

 "לַאיָארע רעד ןיא .ןרעדנואוַאב םוצ רָאנ ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד ,קינ

 ןבָאה ןָאזעס ןופ ןערב עמַאס ןיא ? ָאד ךיז טוט סָאװ : טשודיחעג ךיז ןעמ טָאה

 "ָארב ַא זיא דנַאל ןיא עגַאל עשימָאנָאקע יד .טעװעטסוּפעג סרעטַאעט יד

 !יטירעּפסָארּפ ַאזַא טגנערב ןוא קינלוקס ַא סעּפע טמוק םיצולּפ .עקידעכ

 ,ןילקורב ןיא שזַא ,רָאג סרעטַאעט עלַאקָאל ןיא אקווד --- ואוו ןוא

 ַא ןיא ןקינלוקס טּפַאכעגסיױא דלַאב טָאה'מ זַא ןעניימ ךָאד ןעמ ןעק

 !גָאט רעקיטכענ ַא ,סָאװ ךיא סייוו -- וינעווע רעד ףיוא רעטַאעט ןסיורג

 ךָאד זיא רע !קינלוקס ,רַאטס רעיינ ַא : טקזוחעג ןבָאה *ןצעּפס-רעטַאעט, יד

 םעד טריפעג ,ןלָאר ןבירשעג ,רעטלַאװרַאפ-עניב ַא עיפלעדַאליפ ןיא ןעוועג

 רעקילייווטייצ ַא) "טיינ ייב יַאלפ יע; זיא'ס .ןסילוק יד רעטניה םוירַאנעצס

 ...ןטלַאהנָא טשינ גנַאל טעוו'ס ,(גלָאפרעד

 "ּפָאה ןייז רַאפ חוכ ַא ןקינלוקס ןיא טריּפשרעד דלַאב טָאה ןירג רַאקסָא
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 ּפשױש-רַאטס ןוא ףתוש סלַא ןעמונעגנירַא םיא רע טָאה .רעטַאעט:ןָאסניק

 "עג טָאה רע רעכלעוו וצ הגרדמ יד טכיירגרעד ךעלדנע טָאה השנמ .רעל

 טשינ יבַא ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ,ליװזנָארב ןייז לָאז ,ןרָאי ליפױזַא טבערטש

 ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד רָאנ םענעי רעדָא םעד ןליּפשרעטנוא רעמ ןפרַאד

 ןינב-רעטַאעט ַא ףיוא "סיל, ַא רעדָא ...החּפשמ רעד ןיא דצ ַא

 "ער ןירג רַאקסָא טָאה עּפורט סקינלוקס ןיא ןרישזַאגנַא וצ ןטשרע םעד

 ןָאטעג ץלַא בָאה ךיא סָאװ ןקינלוקס טלייצרעד טָאה רע !ךימ -- טרידנעמָאק

 ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,רעטַאעט ןייז ןיא טרישזַאגנַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 טָאה טפרַאדַאב רָאנ טָאה'מ סָאװ .ךַאברעיױא סירָאב ןוא ַאנירַאלעב ,רואינש

 ,ווָאקָאלבֲאי טלעטשעגוצ

 רַאפ *בַאשזד, רעטסקיסַאּפ רעד זַא ,ןזיוװַאב ןירג טָאה ,רעדיוו ,רימ

 לעװ ,ןלָאר עשימָאק:רעטקַארַאכ יד ךָאד טליּפש רע .ןהשנמ טימ זיא רימ

 ךיז ןעק ךָאנ סָאװ .ןלָאר-רעבָאהביליגנַאזעג ןוא-עשיטַאמַארד עלַא ןליּפש ךיא

 ,ךילגטימ-ןָאינוי ַא ןרָאװעג טשרע זיא סָאװ ,רָאיטקַא רעגנוי ,רעיינ ַא ןשטניוו

 ךָאנ ןיב ךיא .יַא ? רעטַאעט רעקרָאי-וינ ַא ןיא ןלָאר עטשרע ןליּפש וצ יו

 "יש ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ רָאי סָאד קידנענעכערניײרַא ןוא ? *רענייל, ַא

 אפוג קרָאי-וינ ןיא ַאמשזַאגנַא ןייק ןעמעננָא טשינ ץלַא ךָאנ ךיא רָאט ,ָאגַאק

 -- רעטַאעט רענילקורב ַא ןיא ? רָאי ייווצ עקידנעמוק יד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 רימ רַאפ ןטעברַאסיױא ,זיא סע יװ ,ןיוש ןעמ טעוװ -- ןירג רימ טרעכיזרַאפ

 ,ןליּפש ןגעמ לָאז ךיא ןָאינוי רעד ןופ ?שזדעלױװירּפ, ַא

 -לוקס .רימ טימ ןעמַאזוצ ןרעוו טרישזַאגנַא טשינ ןעק ינעשזד יורפ ןיימ

 -רָא ןטימ ןריפנָא ןוא ָאנַאיּפ יד ןליּפש לָאז ינעשזד זַא טלָאװעג ָאי טלָאװ קינ

 טָאה ןירג רעבָא .ָאטנָארָאט ןופ ךָאנ טוג רעייז ןינעשזד ןעק רע .רעטסעק

 ,ןַאמכערג לעומעס ,בולק-רעקיזומ ןופ "רעדילא ַא טרישזַאגנַא ןיוש

 ףיוא .רעטַאעט םוצ טנעָאנ הריד ַא ןכוז סױרַא רעדיוו ןיוש ךיז זָאל ךיא

 ןוא וינעווע-ןיקטיּפ גָאר ןפיוא טעיָארטסעגסיוא טקנוּפ ךיז טָאה לזמ רעזנוא

 ןופ עלהריד ַא ןטרָאד גניד ךיא .זױה-טנעמטרַאּפַא יינ ַא טירטס-לָאטסירב

 ךיוא זיא'ס !היחמ ַא -- קיטכיל ןוא קיטכיצ ,שירפ ,יינ זיא ץלַא .ןרעמיצ 3

 סָאװ לָאמ ןטשרע םוצ זיא'ס !גנוביוההרעד א שממ .רָאטיײװעלע ןַא ןַארַאפ

 .קָאטש ןט5 ןפיוא ךָאנ טרפב ,ּפערט ףיוא ןרעטעלק ןפרַאד טשינ ןלעװ רימ

 ַא) ןבילברַאפ רימ זיא סָאװ רַאלָאד טרעדנוה עכעלטע עטרָאּפשענּפָא יד ןופ

 -יוו רימ ןעלדנַאה ,ָאגַאקיש ןיא ןענַאזעס ייווצ יד ןופ (סיפָא-טסָאּפ םעד קנַאד

 "שי'תיבה-לעב ַא ןריפ םוצ רעדיוו ךיז ןעמענ רימ ןוא לבעמ עיינ ןייא רעד

 ,ןילַא ךיז רַאפ טייק
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 רימ .רעטַאעט ןיא עבָארּפ וצ ןלעטש ןיוש ךיז לָאז'מ געט יד לייצ ךיא

 ןייז וצ ,סּפמעק יד רעביא ךיז ןּפעלשמורַא סָאד קיסירדרעביא ןיוש זיא

 יד ןיא רעדָא ...טסיזמוא זדלַאה םעד ןסייר ךיז ןוא "טסעק; ףיוא ןטרָאד

 ,גרעב-"ליקסטעק, יד ןופ ןלעטָאה

 ,רעלדַא .ּפ בקעי ןופ ןוז ַא ,רעלדַא ילרַאשט זַא טסואוורעד ךיז בָאה'כ

 (טכַאש ווַאטסוג רעליּפשיוש םעד ןופ רעטכָאט ַא) ילימע יורפ ןייז טיִמ ןעמַאזוצ

 .ןינב-רעטַאעט סוָאל ןיא ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא עלוש-ץנַאט ַא טימ ןָא-ןריפ

 בָאה ,ןעקנוהעגרעטנוא קרַאטש רעייז ךיא בָאה ןצנַאט-תוכליה ןיא יװױזַא

 ןיב רָאיצנַאט ןייק ,תמא .סעיצקעליץנַאט רָאּפ ַא ןּפַאכנײרַא טריבורּפ ךיא

 "יוש עגנוי עכעלטע טימ טנעקַאב רעבָא ךיז בָאה'כ ,ןרָאװעג טשינ עקַאט ךיא

 רעד :ייז ןשיווצ ,ןצנַאט טנרעלעג ךיוא ןטרָאד ךיז בָאה עכלעוו ,סרעליּפש

 ןוא -רעטַאעט ַא טציא) גניליעג ןעב ,גרעבנעזָאר לכימ רעקימָאק רעטבילַאב

 טלָאמעד ןבָאה סָאװ גרַאװגנוי ךָאנ ןוא (ןָאטסָאב ןיא טייקכעלנעזרעּפ-ָאידַאר

 "עג ןבָאה ייז .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא ץרַאװש סירָאמ טימ טליּפשעג

 ןיא ןטָארטעגפיוא ,גנוריפפיוא רעדעי ןיא ןלָאר-ןדָאזיּפע עכעלטע וצ טליּפש

 רעד ףיוא .לעיצנַאניפ ןוא שילַארָאמ טעשטומעג ךיז ןוא סענעצס-ןסַאמ יד

 סָאד טָאה ןטפערק עגנוי ןיא טקיטיונעג קרַאטש ךיז ןעמ טָאה ץניוװָארּפ

 ןענרעל םוצ ןעמונעג ךיז רעטַאעט טסנרע ןליּפש וצ עיציבמַא טימ גרַאװגנוי

 רעד ףיוא סרעקימָאק"-ףוב סלַא ואוו-ץעגרע *לבַאשזד, ַא ןגירק וצ ידכ ,ןצנַאט

 ,ץניוװָארּפ

 לעזיימ ַאלעב

 ךיא בָאה רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא עבָארּפ וצ םוקפיונוצ ןטשרע םייב

 "עג בָאה'כ .ץרַאה סָאד ןקָארשעג טָאה רימ .עּפורט רעד טימ טנעקַאב ךיז

 רעד ןופ עמַאד עטשרע ןוא עניב רעד ףיוא עשרָאינטרַאּפ ןיימ רַאפ זַא טסואוו

 ַאלעב ענָאדַאמירּפ ןוא ןירעליּפשיוש עטסואווַאב יד טרישזַאגנַא זיא עּפורט

 ןוא ןליּפש ריא טימ טכַאמעג טבילַאב טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה יז ,לעזיימ

 לכימ ,גרובנעדלָאג לעומעס ,וועדעבעל ןרהא : יו ,ןרעטש עכלעזַא טימ ןעגניז

 ַאזַא וצ ןסַאּפוצ ןענעק ךיז ךיא לעוװ ױזַאיװ ָאט .ןיבור םחנמ ,ָאקסעלַאכימ

 ? רָאינטרַאּפ ריא סלַא עסירטקַא

 ,קינלוקס ַארעס :ןעוװעג ןענייז עפורט רעד ןופ ןעמַאד עקירעביא יד
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 ׁשֵא ַאנָאמ ,גרעבנעזָאר-ַאקנַאזָאר ארעוו ,ןַאמשיפ ַאיוװליס ,ביורטנייוו סיצנערפ

 םייח ,קינלוקס השנמ :ןטסילָאר-רענעמ יד .(רעטכָאט ערעגניא סקינלוקס)

 -פעזָאשזד לואס ,ןייטשּפע םַאיליװ ,ןַאמדירפ קחצי ,ןַאמדייז ינעב ,ווָאקָאלבַאי

 :ןעהָאק סקילע :רעטלַאװרַאפ-עּפורט ;גרעבנעזָאר לארשי :רָאילפוס .,ןָאס

 "וצ יד .רעּפרַאק סקעמ --- עשילגנע  ןַאמטָאר ןימינב :יטיסילבוּפ עשידיא

 : לרָאּפ סָאד ןעוועג ןענייז ןסעיּפ ערעזנוא וצ ןטסילָאר-רעדניק ןופ סרעלעטש

 רַאד ,ןיילק ַא ןעוועג זיא עטַאט רעד .ןַאמטכעש רָאדיזיא סיסימ ןוא רעטסימ

 רימ ,ןַאמטכעש רעטסימ :םיא וצ טרינָאפעלעט טָאה'מ ןעוו .עלעשטנעמ

 יד טלעטשעג טשרעוצ רע טָאה ,עסעיּפ ַא ןיא עלָאר ַא רַאפ דניק ַא ןפרַאד

 : עגַארפ

 בָאה ךיא ?ןייז דניק סָאד ףרַאד טלַא יו ?לדיימ ַא יצ ,לגניא ַא --

 טָאה -- !רוחב-הוצמ-רב ַא זיב דניק-גיוז ַא ןופ ךעלעגניא ןוא ךעלעדיימ

 !ןלעטשוצ לעוו'כ !ןענַאמטכעש ףיוא ךיז טזָאלרַאפ --- טרימַאלקער רע

 ןיא טליּפשעג ןבָאה ךעלרעדניק ענייז ,ךיוא טלעטשעגוצ עקַאט טָאה רע

 טָאה ,עלָאר רעד ןופ ןסקָאװעגסױרַא דניק ַא סנייז זיא ,ןסעיּפ עשידיא ךס ַא

 ...סרעגניא ַא טלעטשעגוצ דלַאב רע

 "נעזָאר לארשי ןופ עידעמָאק ַא ןעוועג זיא גנוריפפיוא עטשרע רעזנוא

 ןעמ טָאה .ןעמונעגסיוא טשינ טָאה עסעיּפ יד ,"לאימולש רעטסימ; : גרעב

 "מוא ןַא -- עטירד ַא .רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא --- עטייווצ ַא טלעטשעג דלַאב

 :םמותשנ ןבילבעג ןענייז רימ .רעטַאעט ןיא טשינ טמוק םלוע רעד !קילג

 טָאה ,ןציה עטסערג יד ןיא ,קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ טשרע ?סע טמוק יוװ

 ךָאנ גנַארדעג םעד בילוצ רעטַאעט םוצ ןעמוקוצ טנעקעג טשינ ךָאד ןעמ

 ? םלוע רעד זיא ואוו ? טריסַאּפ ָאד טָאה עשז-סָאװ ? ןקינלוקס ןעז וצ ןטעליב

 טָאה קינלוקס : עטושּפ ַא ןעוועג זיא ,ןעמונַאב סע בָאה ךיא יו ,הביס יד

 רַאטס רעד זַא סרעסייו-ץלַא ןוא טניירפ עטנעָאנ ןופ ןקריװַאב טזָאלעג ךיז

 רעבָא ,רעקימָאק ַא ןייז עקַאט געמ רע ,ןטבילעג םעד ןליּפש דימת ףרַאד

 ףוס םוצ ,זומ יז --- ןסײרקעװַא ,ךעבענ ,םיא ליוו'מ ןעמעוו ןופ לדיימ סָאד

 אלימב .שיקעל ַא ןייז רע געמ ,רַאטס ןטימ רָאנ ןבָאה-הנותח ,עסעיּפ רעד ןופ

 סָאװרַאפ ַא ןָא ."עשר, םעד ןופ עלָאר יד ןרָאװעג טלייטעגוצ רימ ןיוש זיא

 יד ,לדיימ סָאד .דַארג רעטשרע *קַאינדוקסַאּפ, ַא ךיא ןיב ןעוורַאפ ַא ןָא ןוא

 רָאנ ליוו יז .ןפוא-םושב טשינ ךימ ליװ ,טליּפש לעזיימ ַאלעב סָאװ עלָאר

 םעד ןזָאלרַאפ לָאז יז זַא דלַאװעג טימ שממ יז גניווצ ךיא רָאנ !ןקינלוקס

 ,גנוניימ רעד טימ זיא םלוע רעד ,יַא ,רימ טימ ןבָאה-הנותח ןוא לאימולש

 ןרַאפ רענייא רעסעב ךיז ןסַאּפ רימ לייוו גוויז רעתמא ריא רָאג ןיב ךיא זַא
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 םעד ןדערנייא סרעביירש-ןסעיּפ ןליוו !רעטַאעט -- סע ךָאד זיא ? ןטייווצ

 ..ירעסעב ןעיײטשרַאפ ייז ןוא "םלוג ַא זיא םלוע, רעד זַא חוכ ףיוא םלוע

 עקיבלעז סָאד ןָאט וצ טקיליװַאב רימ ןעמ טָאה ,ןעגניז ןיימ ךייש סָאװ

 ךיז טָאה םלוע רעד רעדייא ."ַאשַאטַאנ רעצרַאװש;2 רעד טימ ָאגַאקיש ןיא יו

 ַא טּפַאכעגנײרַא לייוורעד ךיא בָאה ,ןיב ךיא "טכעה; ןַא רַאפ סָאװ טּפַאכעג

 ןעמונעגפיוא טָאה םלוע רעד .ָאלָאס דיל ַא ,לעזיימ ַאלעב טימ לטעוד-עביל

 זַא ןעועג-דשוח טשינ ךָאנ ןבָאה ייז .םזַאיזוטנע סיורג טימ ןעגניז רעזנוא

 ךיז ףרַאד רעטכָאט עשידיא ַא ןעמעוו ןופ *ןַאמ-הרבחק רעתמא רעד ןיב ךיא

 טימ ןטנעמסידָאלּפַא טרַאנעגסיױא לייוורעד ךיא בָאה ...רעייפ רַאפ יוװ ןטיה

 .רעדיל עניימ

 ןופ ןדיא ןלָאז גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ זַא ,טריסַאּפ לָאמנייא טשינ טָאה'ס

 ַאלעב ףיוא רעטַאעט ןבעל ןטרַאװ ןוא ןייטש -- ןעיורפ בור סָאד -- םוקילבוּפ

 :גנַאגסױרַא-עניב םעד רעטניה ןופ ןעמוקסיורַא לָאז יז ,לעזיימ

 יז ןעמ טָאה --- ?ןקינלוקס טימ הנותח טָאה ריא טסייה סָאװ ,ַאלעב --

 ?טשינ ךייא טלעפעג 'יָאב, רעגנוי ,רענייש ַאזַא ,וָאקָאלבַאי -- טסירגַאב

 ?לכש רעייא זיא ואוו !ךיז ריא טגעמ ןעמעש ? לאימולש םעד רָאנ טליוו ריא

 | :דַארַאּפ טימ ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה ךימ

 ערעייא ןופ ַאלעב יו דיומ ַאזַא טזָאלעגסױרַא ריא טָאה סָאװ ,ווָאקָאלבַאי

 ?עקשטַאק ַא יצ ןַאמ ַא טנייז ריא ? טנעה

 -ַאשעג טשינ ךיוא ןקינלוקס ןעמ טָאה רעטַאעט ןופ ןעמוקסורַא םייב

 : טעוועג

 טליּפש סָאװרַאפ ? סיפ עמורק ערעייא טימ ריא טכירק ואוו !קינלוקס ---

 !קינלוקס סלַא ןקינלוקס ןעז ןליוו רימ .(רעבָאהביל ַא) ?"*רעווָאלא ַא ריא

 ריא, -- לטרעווכיילג סהשנמ טריטימיא ייז ןבָאה --- *? ךימ טנעקרעד ריא;

 ,רעטכעלעג ןופ םערוטש ַא ןעגנערב טגעלפ סָאד *? ךימ טנעקרעד

 עטגָאזעגוצ יד ןופ ,ןָאזעס רעזנוא טימ לָאמש רעייז ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס

 רימ ןענייז לָאמטפָא ןוא ,לטרעפ ַא ,בלַאה ןפרָאװעגוצ זנוא ןעמ טָאה עשזַאג

 ...טנעה עקידייל טימ ,עינַאװערָאה ךָאװ רערעווש ַא ךָאנ ,םייהַא ןעגנַאגעג

 יו ןסעיּפ טקַאבעג ןבָאה רימ .גָאט ןדעי ןכַאמ טזומעג רימ ןבָאה עבָארּפ

 סָאד --- ךָאוװ ַא לָאמ ןייא םַארגָארּפ-ָאידַאר-רעטַאעט ןפיוא ןעגניז וצ .תוצמ

 רעד ףיוא טליּפשעג בָאה ךיא סָאװ רָאי סקעז יד ןיא ... טפרַאדַאב ןעמ טָאה

 "רַאפ טכַאמעגכרוד ךיא בָאה ,קרָאיײוינ ןיא ןענָאזעס ייווצ יד ןוא ץניוװָארּפ

 םעד -- סעשזדייוו ןייק ןגירק טשינ ןוא ןטעברַא רעבָא ,סעיצַאוטיס ענעדייש

 ןכָאװ לָאצ יד ,טרעקרַאפ .טכוזרַאפ טשינ עקירעמַא ןיא ךָאנ ךיא בָאה םעט



 183 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ,קרָאי-וינ ןיא יו רעגנעל ךָאנ ןטלַאהעגנָא טָאה ץניװָארּפ רעד ףיוא טעברַא

 ןוא בייוו טימ ןבעל וצ ףיוא ; ןעמ ףרַאד -- ןלָאצ טלעג-הריד ? ןעמ טוט סָאװ

 ןזָאל לרעיוא סעלעקנַאי ןרירוק עכלעוו םיריוטקָאד ;ןבָאה ןעמ זומ --- דניק

 ןסיוועג ַא ןיא זַא םעד וצ ןעגנַאגרעד ןיוש זיא'ס .ןקידירפַאב טוג ךיוא ךיז

 סקילע רעטלַאװרַאפ-עּפורט רעד טָאה ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,טנוװָא קיטנוז

 קיטש ַא רַאלָאד 5 וצ סרעליּפשיוש יד ןופ ןדעי רַאפ טכַארבעגפױרַא ןהָאק

 -עגכרוד ,סיוא טזייוו ,רע טָאה ,ךעלרעפניפ יד ןדעי קידנלייטנייא ,"עדייּפ,

 רַאפ יז טָאה ,לרעפניפ סָאד ןבעגעג טשינ ריא ןוא ןירעליּפשיױש ַא טזָאל

 ,לרעפניפ ןייז ןבעגעג ריא טָאה ןהָאק סקילע .טשלחעגקעוַא קיטיײװצרַאה

 ...עינַאװערָאה רערעווש ךָאװ ןייז רַאפ טקיטכערַאב ןעוועג זיא רע ןכלעוו וצ

 ןיא ךיז ןגָאלקַאב --- ? ךיא טכַארט --- ? ךיז ןעמ טיג הצע ןַא רַאפ סָאװ

 רעמ ןבָאה עכלעוו סרעליּפשיוש ןַארַאפ ןענייז עּפורט רעד ןיא ? ןָאינוי רעד

 זַא ןמיס ַא ךָאד זיא ןגייווש עלַא ייז זַא .ךיא יװ םינינע יד ןיא גנורַאפרעד
 -ּפע םַאיליװ עּפורט רעזנוא ןופ טַאגעלעדןָאיני רעד .ױזַא טכער זיא'ס
 -סוג .בצמ רעזנוא ןגעוו ןעניקסוג טימ טדערעגכרוד ָאי ,בגא ,ךיז טָאה ןייטש

 :ןעוועג זיא רעפטנע סניק

 ,ריא טניימ סָאװ !טכַאמרַאפ -- ? רעטַאעט סָאד ןכַאמרַאפ טליוו ריא --

 טע'מ ...דלודעג טָאה ?ערעסעב ַא עגַאל יד זיא סרעטַאעט ערעדנַא יד ןיא
 ...ןָאט ןעק'מ סָאװ ןעז ץ'רימ ,ןענירג טימ ,ןקינלוקס טימ ןדער לעוװיכ ...ןעז

 -עג ןענייז רימ ןוא טכירַאב סטַאגעלעד רעזנוא טרעהעגסיוא ןבָאה רימ
 יד סױרַא לייורעד טעװ ,המחנ יד ןעמוק טעוו'ס זיב : ריפסיוא םוצ ןעמוק
 ...המשנ
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 הטילּפה-תיראש רעד טימ

 ךיא ייטש ,ץַאיַאּפ סלָא םויטסָאק ןיימ ןיא ןָאטעגנ

 רעטּפַאלקעגּפיױנוצ ַא ןופ רעטערב יד ףיוא רעטלמוטעצ ַא

 רעגַאל-"יּפ"יד, םעד ןופ קַארַאב ןסיורג ַא ןיא עמרָאפטַאלּפ

 -ַאיּפ ןיימ .דנַאלשטיײיד ,םלוא ןיא ,ענרעסַאק-גרובנעדניה

 עכעלטע ןיוש טרזחעגרעביא טָאה יקסוװעשזרַא ןָאמָאלָאס טסינ

 ןיימ ףיוא עיציזָאּפמָאק רעטשרע ןיימ וצ ליּפשרָאפ םעד ָאנַאיּפ רעד ףיוא לָאמ

 קיטש ךיא ,רעטרעוװילגרַאפ ַא ייטש ךיא רעבָא *!ןבעל ךימ טזָאל; : םַארגָארּפ

 רעד וצ ריפניירַא םעד ןעגניז ןביוהנָא טשינ ןפוא םושב ןעק ןוא ןרערט עניימ

 -ַאק-רעטַאעט ןיימ ןיא לָאמנייק ךָאנ .עיפַארגָאנָאמ רעשילַאקיזומ רעלעוטקַא

 םעד רעטַאעט ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיאיס ןעוו טשינ וליפַא -- ערעיר

 רטפנ זיא ה"ע עטַאט ןיימ זַא טסואוורעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טנוװָא ןקיבלעז

 קידנעמוק יװ ,ץַאיַאּפ ַא יו קידתמאב ױזַא טליפעג ךיז ךיא בָאה -- ןרָאװעג

 "רַאפ ,עטלצרָאװעגסױא רעטנזױט יד טימ םינפ-לא-םינּפ לָאמ ןטשרע םוצ

 טּפוטשעג ךיז ןבָאה סָאװ -- רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ --- ןדיא עטלפייווצ

 "עמַא םעיינ םעד ,רימ ףיוא קוק ַא ןּפַאכ וצ קַארַאב ןופ טפַאשגנע רעד ןיא

 ...!רעגרָאזרַאפ רענַאקיר

 ,לַאז-רעטַאעט ַא יוװ טנידעג טָאה סָאװ ,(עמרַאזַאק) ענרעסַאק עסיורג יד

 ףיוא טגנעה ןעמ .ּפָאק ףיוא ּפָאק טייטש ןעמ .טלופעגרעביא ןעוועג ןיוש זיא

 ןעיירפ ןפיוא .טלַארּפעגפױא ןענייז ןריט עטיירב יד .רעטסנעפ ענעפָא יד

 "יוט ,אמזוג ןָא ,ןעייטש ,ענרעסַאק יד םורַא טלגניר סָאװ ,ןסיורד ןיא ,חטש

 "רעטַאעט םעד ןיא ןגירקניירַא טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ןעדיא רעטנז

 טשינ ךיז ןענעק יז ,ןפלָאהַאבמוא טייטש ײצילָאּפ-רעגַאל עשידיא יד ,קַארַאב

 ,רעגַאל רעצנַאג רעד יװ ,ליפעג םעד בָאה ךיא .ןומה ַאזַא טימ ןעוװַארּפס

 וצ יו ןָאטעגיזָאל ַא ךיז טָאה ,תושפנ טנזיוט ףלעווצ זיב ןעצ ןופ טלייצ סָאװ

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןגעק ןוא רימ ןגעק גנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ַא

 ןעיורפ ,רעטלע םענעדיישרַאפ ןופ רענעמ ענעסירענּפָא ,ענעסקָאװרַאפ

 ךימ ןרעכעל ,ןטסורב עטזױלבטנַא ייב רעדניק-גיוז טימ ןעיורפ ,רעדניק ןוא

 טייקליטש רעד ןיא ליפ ךיא .ןקילב עמוטש ערעייז טימ ןזיּפש טימ יו ךרוד

 : תולוק ענעמונַאב טימ רימ וצ ןגירשעגפיורַא ןטלָאװ ייז יו
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 !רָאיטקַא רענַאקירעמַא ןַא !רעגרָאזרַאפ םעיינ םעד ,ןָא םיא טקוק --

 ,ןטָאגעלעד ,ןטעטימָאק ? זנוא ןגרָאזרַאפ סרעגרָאזרַאפ קינייװ ךָאנ !ץַאיַאּפ ַא

 ,סרעשטעמלָאד ייז וצ ףרַאד ןעמ סָאװ ןעמענ עקידהנושמ טימ סעיסימָאק

 ,רעדנואוו-זייב ףיוא יו ןקוקנָא זנוא ןעמוק ייז ? שידיא טרָאװ ַא ןעד ןדער ייז

 יז ,(ןטרָאג ןשיגָאלָאָאז) "ץעינירעווזק ַא ןופ ןגייטש יד ןיא תויח ףיוא יו

 -- רימ ןוא העושי יד וצ זנוא ןגָאז ,ןברוח ןסיורג רעזנוא ףיוא רעטנוא ןצפיז

 דובכ םעד ריִמ ןבָאה טציא .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ץלַא ךָאנ ןליופ רימ

 ךיז טגניז סע !ץַאיַאּפ רענַאקירעמַא ןַא ,רעגרָאזרַאפ טרָאס םעיינ ַא ןקוקוצנָא

 ןייז ןיא ןסעזעג ךיז רע זיא ןברוח ןופ ןרָאי יד ךרוד ? טשינ סָאװרַאפ ; םיא

 ךיז ,רעינַאּפמַאש ןעקנורטעג ,ךלמ-ינדעמ ןסעגעג ,עקירעמַא דנַאל םענעדלָאג

 ןַא טימ ןגרָאזרַאפ זנוא ןעמוקעג רע זיא טציא ; ןרַאלָאד טימ טּפָאטשעגנָא

 לָאז'ס רעוו ָאטשינ זיא'ס -- !ץַאיַאּפ רעד זיא רע !טרעצנָאק ןקיטסיזמוא

 טכַאמ טלעוו עצנַאג יד ןעמעוו ןופ ,סנוַאלק יד ,ןצַאיַאּפ יד ןענייז רימ ! ןכַאל

 ןלעוװ גנַאל יװ :ןלייטטימ ץַאיַאּפ רענַאקירעמַא רעד זנוא ןעק רשפא .קזוח

 רעשטייד רעקיטולב רעד ףיוא ץומש ןוא טפַאשגנע ןיא ןרעגלַאװ ױזַא ךיז רימ

 -ָאלַאק, טרעדנוה 12 יד טימ תומשנ יד ןטלַאהרעד רימ ןלעו גנַאל יו ? דרע

 "יצרַאהטיײרב רענַאקירעמַא טימ ןפרָאװעגוצ זנוא טרעוו סָאװ ,גָאט ַא "סיר

 טסיב ,ץַאיַאּפ ,גָאז !חישמ רעיינ !רעגרָאזרַאפ רעיינ ,זנוא רעפטנע ? טייק

 ? העושי יד ןעגנערב זנוא ןעמוקעג ךיוא

 ןדניוװשרַאפ ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ ןּפַאכרעטנורַא ךיז ןעק ךיא ןעוו

 ןופ ,ןגיוא עקידרעייפ ערעייז ןופ ןרעו טרעכעלעגכרוד טשינ לָאז'כ ,ץעגרע

 סָאװ ,טלעוו רעקידנסיורד רעד וצ האנש ליפוזַא סױרַא טצירּפש סע עכלעוו

 ןעמונעגּפָא יו ןענייז סיפ עניימ רעבָא .תוסיפת ןיא טרַאּפשרַאפ ייז טלַאה

 ,ןריר טשינ טרָא ןופ ךיז ןעקיכ

 רעהַא ךיא ןיב סָאװ וצ -- ּפָאק ןיא רימ טרעבגע --- ?ָאד ךיא וט סָאװ

 זיא'ס ? תורצ ערעייז וצ סיוא ייז לעפ ךיא רָאנ ?אכבה-קמע םעד ןיא ןעמוקעג

 קרָאיײוינ ןיא ןשטנעמ ליפיוזַא ּפָאק ַא ןעיירדרַאפ וצ תעגושמ ַא ןעוועג עקַאט

 יד רעטנוא לעוטקַא טשינ ןיטולחל זיא סָאװ עיסימ ַא טימ זירַאּפ ןיא ןוא

 ױזַא טציא ןעגנילק ןרעיוא עניימ ןיא .ןדנעטשמוא ענעעזעגסיוארָאפ-טשינ

 סנעמעוו ,סרעייטשרָאפ-גנוריגער רענַאקירעמַא יד ןופ ןעגנוניימ יד קיטכירפיוא

 ןיא ןגירקוצניירַא ךיז ןעגנולעג רימ זיא'ס זיב ,ןגָאלשעגּפָא בָאה ךיא ןריט

 ןעוועג ייז ןענייז רשפא ,דנַאלשטייד ןופ ענָאז רעטריּפוקָא רענַאקירעמַא רעד

 :ןטנעמוגרַא ערעייז טימ טכערעג

 -ַאל-ייפ-יד; יד ןיא ןדיא יד ,ייז זיא טוג ױזַא ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --
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 ןעמ ?ןטרעצנָאק -- זיא סיוא ןטרָאד ייז טלעפ'ס סָאװ עקיצנייא סָאד ?ןןרעג

 יד רַאפ רערעל ,ןיצידעמ ,םידגב טימ ,זיּפש טימ ןדיא יד ןגרָאזרַאפ ףרַאד

 ? ןכַאמ ךעליירפ ייז ןעמוק ריא טעװ .ךעלמימותי יד רַאפ ןעמייה ,ךעלרעדניק

 ?ןעניז ןיא טשינ ייז טגיל רעמ ? יז רַאפ ןעגניז

 -סיוא ןַא קידנעייטש טליפעג ךיא בָאה -- !ךעלרעכעל עקַאט ךָאד זיא'ס

 ךיז ךיא לעװ םַארגָארּפ ןיא רעטעּפש .םויטסָאקיץַאיַאּפ ןיימ ןיא רעטצוּפעג

 ןלעװ ןדיא יד .ערעּפָא רעד ןיא יו ,רעדניליצ ןטימ קַארפ ןיא ןָאטרעביא

 ןָא ךימ טקוק :ייז ןופ קזוח ךַאמ'כ זַא ,ייז טימ ךיז ץייר ךיא זַא ןעקנעד ךָאד

 -עמַא ןַא ענעשעק ןיא בָאה ךיא !שטנעמ רעיירפ ַא ךייא רַאפ טייטש טָא !ןדיא

 ץרַאה ןיימ רָאנ ואוו ןרָאפ ,ליוו ךיא ןיהואוו ןייג ןעק ךיא ! טרָאּפסַאּפ רענַאקיר

 ריא עכלעוו טימ ןטָארד עקיכעטש יד ןכָארבעגכרוד וליפַא בָאה ךיא ,טסולג

 עשטייד יד ןיא ךייא וצ ןעמוק וצ ץנוק יד ןזיװַאב ןוא טלגנירעגמורַא טנייז

 ןוא םכילע-םולש ַא ךייא טַאנ -- ָאד ןיוש ךיא ןיב .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 רָאּפ ַא ןלייצרעד ךייא לעוו'כ ,(לדיל ַא) *גנָאס, ַא טימ ןייז-הכזמ ךייא רימָאל

 !ןצַאיַאּפ ,טכַאל ןדיא ,טכַאל .ןכַאל םוצ ןכַאמ ךייא לעוו'כ ןוא ךעלעציוו

 ןביילברַאפ ץלַא טעװ ריא ןוא עקירעמַא ןייק ןרעקקירוצ ךיז ךיא לעוװ םעדכָאנ

 ...םונהיג םעד ןיא

 ? ןקוקנָא ךימ ןעמוקעג ללכב ןענייז ןדיא יד סָאװ רָאנ ךימ טרעדנואוו'ס

 טימ "טניָאשזד; םענופ ןרָאװעג טרישזנַארַא ןענייז ןטרעצנָאק עניימ ,תמא

 ,טשינרָאג טסָאק'ס סָאװ רַאפרעד זַא ןייז לָאז .ןעמעלַא רַאפ טירטנייא ןעיירפ

 ?טייקנגױצעגנָא ַאזַא טשרעה עשז:סָאװרַאפ ?טּפוטשעג ױזַא ךיז ייז ןבָאה

 ַאזַא רעמינּפ עטערומכרַאפ ,עטסנרע ערעייז ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש סָאװרַאפ

 ? רימ ןגעק גנורעטיברַאפ

 "מָאק רעטשרע ןיימ וצ ליּפשרָאפ םעד ףיוא רעדיוו טליּפש יקסוװעשזרַא

 ןביוהוצנָא ךיז ייב ןלעוּפ טשינ רעבָא ןעק ךיא .םַארגָארּפ ןפיוא עיציזָאּפ

 בָאה לוק קידנסײרצרַאה ַא טימ ןוא חוכ טימ ןעמונעגנָא ךיז בָאה ךיא .,ןעגניז

 : קַארַאב-טרעצנָאק ןיא טייקליטשיטיוט יד ןסירעגרעביא ךיא

 טשינ בָאה ךיא !טכַארבעג טשינ העושי יד ךייא בָאה ךיא !ןדיא --

 ,קרַאטש ױזַא ךיז טקיטיונ ריא עכלעוו ןיא ךעלקעּפ-זייּפש ןייק טכַארבעגטימ

 ערעייא ןקעדוצ ףיוא גנודיילק טימ ךעלקעּפ ןייק טכַארבעג טשינ בָאה ךיא

 ןקיש וצ ןטַאקיפיטרעס עשילגנע ןייק טשינ בָאה ךיא ,.םיפוג עטקיניײּפרַאפ

 סעזיוו ןייק טכַארבעגטימ טשינ ךיוא בָאה ךיא ,לארשי-ץרא ןייק לַאגעל ךייא

 יו ,ךיא ץרוק .,ךייא וצ טציא םוק ךיא ןענַאװ ןופ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ

 טגָאז ןתמא רעד ןיא עקַאט !טכַארבעג טשינ העושי יד ךייא בָאה ,טעז ריא
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 "נָאלב ַא ,רָאיטקַא רעשידיא ַא ,ךיא בָאה ױזַאיװ ,ןדיא עבושח ,ןײלַא ריא

 יד ןעגנערב ךייא טנעקעג ,ײץַאיַאּפ רעד; לוטיט ַא טימ ,ןרעטש רעקידנעשזד

 "נָא; רעד ןיא שי'קעובצ ױזַא טקידערּפ סָאװ טלעוו עצנַאג יד ןעוו ,העושי

 -עלַא רַאפ טייקיטכערעג ,עביל-ןשטנעמ ,גנוקינייארַאפ-רעקלעפ ןגעוו (ןעדוי)

 טכַארבעגמוא ןבָאה עכלעוו סרעדרעמ עשטייד יד רַאפ ףָארטש-טיוט ןוא ןעמ

 -ָאילימ ןעוועג בירקמ טשרע טָאה סָאװ טלעוו ַא ; םוטנדיא עשיאעּפָאריײא סָאד

 -יטכערַאבכיײלג ןוא עיטַארקָאמעד רַאפ ףמַאק ןיא סנבעל עכעלשטנעמ ןענ

 -תיראש יד ,ריא יוװ טייקיטליגכיילג טימ וצ ךיז טקוק טלעוו יד-טָא -- גנוק

 ,ןברוח ןשידיא ןסיורג םעד ןופ ענעבילבעג"ןבעל ךעלטשער יד ,הטילּפה

 יד טימ טמױצעגמורַא ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ץלַא ךָאנ ךיז ןרעגלַאװ

 -עג ךייא ןבָאה םיחצור עשטייד יד עכלעוו ןיא ,ןטָארד עקיכעטש עקיבלעז

 זיא ןטָארד יד ךרוד םָארטש רעשירטקעלע רעד ,תמא .טרַאּפשרַאפ ןטלַאה

 "ידע :טלטיטַאב סע ןעמ טָאה ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק טָאטשנָא ,ןטינשעגּפָא

 -עג שרעדנַא עלעסיבַא רָאנ ,הסיפת עקיבלעז יד זיא'ס רעבָא .ןרעגַאל-"יּפ

 ,טרעיילש

 טימ ןגָאלשעגרעביא טרעו ,ןומה םעד ןופ ךיז טסייר סָאװ ,זוָאלּפַא ןַא

 ; תולוק

 !!!ןרעה טזָאל !ןייז לָאז ליטש !ַאש --

 : רָאפ ץעז ךיא

 "ידנסיורד רעד ןופ ענעסירעגּפָא ,סרעריטרַאמ עשידיא טנזיוט 250 ---

 םוצ טּפשמרַאפ קידלושמוא ןענייז ,קיטסייג ןוא שיזיפ ןכָארבעצ ,טלעוו רעק

 זיא סָאװ דרע רעשטייד רענעטלָאשרַאפ רעקיבלעז רעד ףיוא גנַאגרעטנוא

 עטסביל -- ערעייא ןוא עניימ -- ערעזנוא ןופ טולב םעד טימ טקייוועגכרוד

 -רשוי; יד ןעוו ןוא .םישודק עשידיא ןָאילימ סקעז יד ןופ ןוא ,עטסטנעָאנ ןוא

 ןעק עשז-ױזַאיװ -- טגייווש ןוא תוירזכא רעד וצ וצ ךיז טקוק טלעוו *עקיד

 ?העושי יד ןעגנערב ךייא ,"ץַאיַאּפ רעשידיא, רעד ,ךיא

 ,קַארַאב םעד טמערוטשעגפיוא טָאה ווָאלּפַא רעקידרענוד רענַאטנָאּפס ַא

 ַא ןרָאװעג זיא'ס .טפַאשגנע רעד ןיא טסערּפעגפיונוצ ךיז טָאה םלוע רעד

 : ןעגנוקרעמַאב יד רימ וצ ןעגנַאגרעד ןענייז סע .יירעקשוש

 !שידיא םענייפ ַאזַא ךָאד טדער רע --

 ! ןושל-עמַאמ ---

 !שטנעמ ַא רערעזנוא ךָאד זיא רע --

 ! רענדָארג ַא זיא רע זַא טרעהעג בָאה'כ --

 !ךמע !טַאי רענעגייא ןַא ---
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 ןבָאה -- !!!ןשטנעמ יוװ ,קיאור ךיז טלַאה !!! ןייז לָאז ליטש ,ַאש --

 רעירפ ךיז טָאה סָאװ עמַאמ יד .טנייוועצ ךיז טָאה דניק ַא .תולוק ןגָארטעג ךיז

 עמרָאפטַאלּפ רעד ןבעל ןייטש אקווד ליוװ יז זַא טנַאיצילָאּפ ַא טימ טרעּפמַאעג

 ,גנַאגסױרַא םוצ טזָאלעג ליטש רעייז ךיז טָאה ,טנעה יד ףיוא דניק ריא טימ

 "ניק טימ סעמַאמ ערעדנַא . ..ןרעטש טשינ לָאז עלעפוע עקידנענייוו סָאד ידכ

 .ןרָאװעג ליטש רעדיוו זיא'ס ...ןָאטעגכָאנ ריא ןבָאה טנעה יד ףיוא ךעלרעד

 "ייז ןופ .עמרָאפטַאלּפ רעד וצ ןָאטעג-ּפוטש ַא ךיז טָאה םלוע רעצנַאג רעד

 טימ טריּפשרעד בָאה'כ .ריגיינ ןוא שודיח טנײשעגסױרַא טָאה ןגיוא ערע

 : ןָאט ןקיטכיר םעד ןגָאלשעגנָא בָאה ךיא זַא שוח-רעטַאעט ןיימ

 טייקטסיירד רעמ טימ טקירדעגסױא ךיא בָאה -- !םלוע רעבושח --

 "יפ רענַאקירעמַא ןַא יו ךייא וצ ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא --- ןליפעג עניימ

 .ןדיא וצ דיא ַא יו רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא .תובוט ךייא ןָאט וצ ּפָארטנַאל

 ןשידיא םענופ חילש רעטשרע רעד ןייז וצ היכז ַא רַאפ סע טכַארטַאב ךיא

 סָאװ דובכ רעסיורג ַא רָאג רימ רַאפ זיא'ס ,עקירעמַא ןיא ןײארַאפ-ןטסיטרַא

 ןוא ץרא:ךרד סיורג טימ ךייא רַאפ ןטערטוצפיוא טייקכעלגעמ יד בָאה ךיא

 סרעטַאעט עסיורג ןיא ןרָאי רעקילדנעצ ןיוש סע וט ךיא יװ ,דובכה-תארי

 יװ ךייא ןשיווצ ָאד ךיז ליפ ךיא .טלעװ רעד ןופ םיבושי עשידיא יד ןיא

 .טלעװ ערעדנַא ןוא עקירעמַא ןיא םוטנעדיא ןצנַאג םענופ רוביצ-חילש ַא

 ,תוכרב עטסקיצרַאה ערעייז רימ ךרוד ןעמעלַא ךייא וצ ןקיש עכלעוו ,ןלייט

 ןרעוו ןוא סוטַאטס-יּפ-יד; םעד ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא בורקב ןיוש טלָאז ריא

 ללכב ןדיא יד .טלעװ רעיירפ רעד ןיא ןדיא עלַא טימ ךיילגוצ ןשטנעמ עיירפ

 רעכיזרַאפ ךיא ןוא ,ןסעגרַאפ טשינ ךייא ןבָאה טרפב םיבורק ערעייא ןוא

 ! ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךייא ןלעװ ייז זַא ךייא

 -רעטַאעט ןשידיא ַא טימ ןייז-הנהמ ךייא טלָאװעג רעייז טלָאװ ךיא ---

 ; רָאלקלָאפ ןשידיא םענופ לַאװק ןסיורג םעד ןופ טײטשַאב סָאװ םַארגָארּפ

 ערעדנַא ןופ ןוא ץרּפ ,ל .י ,םכילע-םולש ןופ גָאלָאנָאמ ַא ,ץיוו ַא ,עלעדיל ַא

 ךרוד טכַאל סָאװ ,*ץַאיַאּפ, םענופ עלָאר ןיימ ןיא .סרעטכיד ןוא סרעביירש

 רעייא עליו ַא ףיוא שטָאכ ןסעגרַאפ ןכַאמ ךייא רימ טביולרעד ,ןרערט

 ַא ךיוא ךָאד ןיב ךיא .ץנעטסיזקע-רעגַאל עמַאזיורג ןוא טימעג ןשיגַארט

 ךיא .ןצַאיַאּפ טכַאמעג טָאה טלעוו יד ןעמעוו ןופ ,ןדיא עבושח ,ךייא ןופ לייט

 ןופ פ"ד תובית-ישאר יד .,?יּפ-יד, ַא ,רערעדנַאװ רעשידיא ַא ךיוא ךָאד ןיב

 !יּפ-יד, --- ךיז טנעייל "ץַאיַאּפ רעד, לטיט ןיימ

 ןליּפשפיוא לָאמַאכָאנ לָאז רע ,ןיקסװעשזרַא וצ ןָאטעג קנואוו ַא בָאה ךיא

 ,ןָאסבָאקיישזד ימייה ןופ עיציזָאּפמָאק ַא ,"ןבעל ךימ טזָאל; וצ ריפניירַא םעד
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 ןופ עיצַאוטיס רעד ןיא טסַאּפעגנײרַא טקנוּפ ךיז טָאה'ס .רימ ןופ טעברַאַאב

 דיא ַא ואוו ,"ןע-וי, רעד ןיא דליב ַא טלעטשעגרָאפ בָאה'כ .ןדיא-רעגַאל יד

 טלעוו רעד ןבעגעג טָאה דיא רעד ."ןבעל ךימ טזָאל; טלעוו רעד ייב ךיז טעב

 -עלַא םעד ךָאנ ןוא !טָאג רעייא ןבעגעג וליפַא ךייא טָאה רע ,טָאבעג ןעצ יד

 טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ ןפַאשעג ןוא ןגָארטעגיײב טָאה דיא רעד סָאװ ןעמ

 !ןבעל ךימ טזָאל : רע טרעדָאפ ,ןטיבעג עלַא ףיוא

 -עגסיוא טָאה עיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ-שיטַאמַארד יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 רערעטלע ןַא .ןעײרשעג-ָאװַארב ןוא ןטנעמסידָאלּפַא ןופ םערוטש ַא ןכָארב

 : ןָאטעג-גָאז ַא טָאה ,רימ וצ טנעָאנ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,דיא

 שידיא ַא טרעהעג טשינ גנַאל ןיוש !זנוא וצ טדער ,חילש רערעייט --

 !קילגמוא רעזנוא טליפ ריא !זנוא טײטשרַאפ ריא ...םענעגייא ןַא ןופ טרָאװ

 ךיא ,טדער ,טדער ,עקירעמַא ןגעוו ,טלעוו רעיירפ רעד ןגעוו זנוא טלייצרעד

 ! ךייא טעב

 !טליפעגטימ ךיא בָאה ,יוא .ןײרַא לטניּפ ןיא ןפָארטעג טָאה דיא רעד

 רָאג ןייז ףרַאד ןדיא-רעגַאל יד וצ גנַאגוצ ןיימ זַא ןענַאטשרַאפ ךיוא בָאה ךיא

 עקסרָאיטקַא טימ ייז וצ ןעמוקוצ טשינ ןעק'מ זַא טליפרעד בָאה'כ .רערעדנַא ןַא

 רערעדעי סָאװ תובוט יד .טרעצנָאק ַא םתס טימ ןקילגַאב ייז ןוא סעיזנעטערּפ

 "ונעגנָא יד ןפַאשּפָא זומ ךיא ,זדלַאה ןופ טושּפ ןיוש ייז טכירק ,ייז רַאפ טוט

 יז וצ ןרעטנענרעד ךיז זומ'כ ,םוקילבוּפ ןוא רָאיטקַא ןשיווצ הציחמ ענעמ

 ןענעק ךיז ךיא לעװ טשרע טלָאמעד .ליפעגטימ ןוא שינעדנעטשרַאפ טימ

 ,טסיטרעצנָאק ןוא רעליּפשיוש ַא יוװ ייז רַאפ ןזייוַאב

 סייו'כ -- טַארעפער ןיימ טצעזעגרָאפ ךיא בָאה -- !ןדיא עבושח --

 ;ןענַאד ןופ ןסײרסױרַא ךיז טליוו ריא ! רעטיב ךייא זיא'ס ,טכעלש ךייא זיא'ס

 זומ'ס ! בורקב ןעמוק טעװ העושי יד ,ןדיא ! טייצ ןיוש .ךעלדנעטשרַאפ זיא'ס

 ןופ ,טלעוו רעקידנסיורד רעד ןיא זַא ןסיוו ךיוא רעבָא טפרַאד ריא !ןעמוק

 עכלעוו ,םיאנוש עשידיא גונעג ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז ,טציא םוק ךיא ןענַאװ

 ;שואי ןיא ןלַאפנײרַא טלָאז ,רעטסעוװש ןוא רעדירב עניימ ,ריא זַא ןטרַאװ

 !ןדיא ערעייט ,טשינ ךיז טזָאל .גנונעפָאה ןוא טומ רעייא ןרילרַאפ טלָאז ריא

 עיצַאנגיזער ןוא גנולפייווצרַאפ ,שואי !עיצקַאפסיטַאס יד טשינ םענייק טיג

 ,תמא זיאס .העש רעקיטציא רעד ןיא ךייא רַאפ רַאפעג עטסערג יד ןענייז

 טָאה הנתמ ענעדײשַאב ַא רעבָא ,העושי יד טכַארבעג טשינ ךייא בָאה ךיא

 טשינ :רעטרעוו ייוצ ןופ הנתמ ַא ,ךייא רַאפ טכַארבעג ָאי ץַאיַאּפ רעייא

 ףיוא םיאנוש עשידיא עלַא -- ןעמוק טעװ העושי יד !!!וגאדת לא !טגרָאזעג
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 ךייא טָאה הנתמ ַא רַאפ סָאװ ,טניירפ ערעייט ,ןרעה ךימָאל !שינעקיּפעצ

 ?ץַאיַאּפ רעד טכַארבעג

 רעצנַאג רעד טָאה םזַאיזוטנע ןטסערג ןטימ ןוא ןגיוא עקידנצנַאלג טימ

 | | :טרעפטנעעגּפָא םלוע

 יד ןוא רימ ןשיװצ הציחמ יד !!!טגרָאזעג טשינ !טגרָאזעג טשינ --

 ןביוהעגנָא ךיא בָאה טלָאמעד טשרע .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא זיא ןדיא-רעגַאל

 ,טרעצנָאק ןיימ

 רעדיל-סקלָאפ ,סעיצַאטיצער ,גנַאזעג : ןופ ןענַאטשַאב זיא םַארגָארּפ ןיימ

 סָאװ טייצ רעד ךרוד ,ןגָאלָאנָאמ עשיטַאמַארד ןוא עשיטסירָאמוה ,רוביצב

 -סייגַאב יקסװעשזרַא ייז טָאה ,טרימירגרעביא ןוא ןָאטעגרעביא ךיז בָאה ךיא

 םלוע םייב ןפורעגסױרַא ןבָאה סענעצס עסיוועג .סָאלָאסיָאנַאיּפ טימ טרעט

 רעבָא ...לברַא ערעייז טימ ןגיוא יד טשיװעג ןבָאה רענעמ .ןייוועג ליטש ַא

 :ןעיירשעג יד ןופ ןוא רעטכעלעג ןופ טכַארקעג קַארַאב רעד טָאה הלַאב

 !!!וגאדת לַא !ןדיא ,טגרָאזעג טשינ --
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 ךיז רימ ןגָאי ,הטילּפה-תיראש רעד רַאפ טרעצנָאק ןטשרע ןיימ ךָאנ

 ןייק קירוצ ןַאבָאטוָא ןפיוא ?סנַאלובמַא-רעטַאעט; ןיימ ןיא טכַאנײב טעּפש

 ,זנוא רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאשינ זיא רעגַאל ןיא ןפָאלש וצ ,ןעכנימ

 -רַא .ײסָאש םענופ ןגיוא יד רעטנורַא טשינ טמענ ,רעפָאש ןיימ ,סנַאה

 "מַא ןופ ליד ןפיוא ַאקשימ ןוא קנַאב רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא טגיל יקסוועשז

 רעד ןיא סױרַא קוק ןוא ץיז ךיא .קַאמשעג ץנַאג ןפָאלש עדייב .,סנַאלוב

 :ןעקנַאדעג ענעדיישרַאפ רימ ךיז ןעיירד חומ ןיא .שינרעטסניפ

 "וצ יו .ןרָאי עלַא יד-טָא רימ טימ טרירוװענַאמ לרוג רעד ענדָאמ יו

 עיסימ ןיימ ןריפכרוד םייב *ץַאיַאּפ רעד, םינָאדוװעסּפ ןיימ טציא זיא טסַאּפעג

 ןיא ןדיא ענעבילבעג-ןבעל טנזיוט 250 יד וצ חור-תחנ עלעסיבַא ןעגנערב וצ

 סע זיא .עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןופ ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק יד

 ָאידַאר רעד ךרוד ערעירַאק-עניב ןיימ טכיירגרעד בָאה'כ סָאװ זיולב לַאפוצ ַא

 ןיא ןדיא יד ןעוו טייצ יד ךיז טנָאמרעד'ס ?"ץַאיַאּפ רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא

 ?ץַאיַאּפ רעד זיא רעוו :טשודיחעג ךיז ןבָאה עקירעמַא

 צַאיַאּפ רעד

 "ניז ַא ןרָאװעג זיא ָאידַאר רענַאקירעמַא רעד ףיוא עיצַאסנעס עסיורג ַא

 ,(רעגניז-ןסַאג רעד) "רעגניס טירטס יהד; ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה סָאװ רעג
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 םעד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,ןָאידרָאקַא ןַא טָאה ןעגניז ןייז טרינַאּפמָאקַא

 ןעוועג זיא וויטָאמ-טייל ןייז .רעגניז-ןסַאג ןשינעילַאטיא ןטכע ןַא ןופ טקעפע

 ,ןעמָאנ ןקיבלעז םעד טימ ערעּפָא רעד ןופ *ַאטרַאמ, עדַאלַאב עשיטנַאמָאר יד

 ןוא סעיּפָאק עטקורדעג יד .םוטעמוא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג זיא דיל סָאד

 -קע רעטנזיוט רעטרעדנוה ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענייז דיל םענופ ןטַאלּפ

 ,ןרַאלּפמעז

 ,ןרעטש עכלעזַא ָאידַאר רעד ףיוא ןעמוקעגפיוא טלָאמעד ןיוש ןענייז סע

 יז טָאה'מ ;ַארטַאניס קנערפ ןוא יבסָארק גניב ,טימס טיעק ,ילַאװ ידור : יו

 -ייז טכַאמעג רעבָא ןבָאה ייז ,ןעמענ ענעדיישרַאפ ןעּפעשטוצ טריבורּפ ךיוא

 .עטכארטעגוצ ןוא עתמא -- ןעמענ-עילימַאפ ערעייז ףיוא סערעירַאק ערע

 יהד; ןבילבעג זיא ָאידַאר רעד ףיוא רעגניז רעזעירעטסימ רעקיצנייא רעד

 -רַאפ .גלָאפרעד ןסיורג ןייז טרעטשעג טשינ טָאה סָאד ."רעגניז-טירטס

 ,טרעדנואוועג עקירעמַא ךיז טָאה -- 7? רעגניז-ןסַאג רעד זיא רעוו, : טרעק

 ןוא שיטנַאמָאר ױזַא טגניז סָאװ ןױשרַאּפ רעזעירעטסימ רעד-טָא זיא רעוו

 רע טעז ױזַאיװ ?ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז זיא סָאװ ?ָאידַאר רעד ףיוא קיצרַאה

 ,טעטירַאלוּפָאּפ ןייז טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה עירעטסימ ידיטָא ? סיוא

 "לָאיַאר-עפַאק, רעד רַאפ זַא "ןריואוושעג ןבָאה דרע ןוא למיה; יװױזַא

 ,עירעטסימ יד ןרָאװעג טקעדעגפיוא דלַאב זיא ,ןייז טשינ תודוס ןייק ןלָאז

 -ַאק ןיא ןריובעג ,רוחב רעשידיא ַא רָאנ טשינ זיא *רעגניס-טירטס; רעד זַא

 ךיוא ןיוש טָאה רע זַא ןרָאװעג ריואוועג וליפא ךיוא זיא'מ ; קסלָאדָאּפ-ץענעמ

 ןיא יקסװעשַאמָאט סירָאב טימ רעליּפשיוש רעשידיא סלַא לזמ ןייז טריבורּפ

 עקַאט רע זיא רָאיטקַא רעשידיא ןייק .עיפלעדַאליפ ןיא ,סעלעשזדנַא-סָאל

 -םערּפ ַא טגָאמרַאפ רע טָאה עמיטש-רָאנעט ַא יװױזַא רעבָא ,ןבילברַאפ טשינ

 -עט ןשילגנע םעד םורַא טיירדעג ןוא טיירדעג גנַאל ױזַא ךיז רע טָאה ,עקיט

 גניטסעקדָארב ַאיבמָאלָאק; רעד ןיא טײרדעגנײרַא ךיז טָאה רע זיב ,רעטַא
 יהד, ןעמָאנ ןרעטנוא ָאידַאר רעד ףיוא ןעגניז וצ ןביוהעגנָא ןוא *ינַאּפמָאק

 -ינגָאקניא; ָאידַאר רעד ףיוא ןטערטוצפיוא לַאפנייא רעד ."רעגניס-טירטס

 ַא טכַאנ רעביא ןרָאװעג זיא יסיירט רוטרַא ןוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה ?ָאט
 רעד ןיײרַא ךיז טשימ ?ַאה ,טוג ןיוש ךָאד זיא ,טסיטרַאדָאידַאר רעטמירַאב
 -גלָאפרעד ןייז ןבעגפיוא טזומעג טָאה יסיירט ןוא . .."בייוו-תרוצ, ןיא ןטש

 ,דנַאלגנע ןייק טייצ יד ןייזסיוא ןוא עקירעמַא ןיא ערעירַאק עכייר

.+ 
 ןעוועג טשינ רימ ייב זיא ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא יד ףיוא ןעגניז וצ

 ,שארב קינלוקס השנמ טימ ,עּפורט-רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה רעזנוא .סעיינ ןייק
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 רענילקורב רעד ףיוא םַארגָארּפדָאידַאר ןכעלטנכעוו ַא טריטנעזערּפ ךיוא טָאה

 בָאה םַארגָארּפ-רעטַאעט םעד ףיוא .*סקעדָא-ףע-וי-לבָאד, עיצנַאטסיָאידַאר

 -ייא ןיימ ןופ דיל ַא ןוא לעזיימ ַאלעב טימ טעוד ַא ךָאװ עדעי ןעגנוזעג ךיא

 .טשינ רענייק טָאה סעיצידױא:ָאידַאר יד רַאפ טלָאצעג .רַאוטרעּפער םענעג

 ?טלעג יא ,סעסקוס יא ?טלָאצעגוצ ןגירק ךָאנ ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ןעגניז

 ...!סעלָאּפ יד ןסירעג טַאלג ןיוש ךָאד זיא סָאד

 ּפשיױש יד טניואוועג ןבָאה ,ריט ַא ןבעל ריט ַא ,תונכש ןיא רימ טימ

 ןיש ייז ןבָאה רעטַאעט שידיא ןליּפש ןופ .טרַאה ינדיס ןוא ַאטרעב סרעל

 "ןעוו לכלָאר ַא טּפַאכעגנײרַא ךָאנ טָאה ַאטרעב .טכַאמעג טינ ןבעל ןייק עדייב

 -ָאידַאר ןפיוקרַאפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה ינדיס ; רעטַאעט ַא ןיא ןעוו-טשינ

 "סיוא םיוק רע טָאה םעד ןופ ןוא ,טיילסטפעשעג רעליווזנָארב יד וצ ןסנָאנַא

 ,רוטרַא ןוז ןטריטּפָאדַא רעייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ הסנרּפ ןגָאלשעג

 זה רעזנוא ןופ רָאטיײװעלע ןיא ךימ טפערט טרַאה ינדיס ןכש ןיימ

 ןיוש זיא'ס .ייט לזעלג ַא ףיוא טנעמטרַאּפַא ןיא ךיז וצ ךימ טעברַאפ רע ןוא

 לדנוז רעייז ןוא ַאטרעב .ןיוש ןפָאלש עלעקנַאי ןוא ינעשזד .ךעלטעּפש ץנַאג

 טרַאה .סעומש ַא ןּפַאכ רימ ןוא רעמיצ:-םַאנפיוא ןיא רימ ןציז .ךיוא רוטרַא

 ףיוא סרעמענרעטנוא-רעטַאעט ןעוועג ןענייז יורפ ןייז ןוא רע : רימ טלייצרעד

 זיא ,קרָאייוינ ןיא ,ָאד .טעטש ערעדנַא ןיא ןוא רָאמיטלַאב ןיא .,ץניװָארּפ רעד

 .רעטַאעט ןשיטייל ַא ןיא *סבַאשזד; ןגירק וצ ךעלגעממוא ייז רַאפ

 -- ןושל טימ סױרַא ךעלדנע טרַאה טמוק -- ווָאקָאלבַאי ,רימ טגָאז --

 ןקיטונימ-15 ַא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ טריסערעטניארַאפ ןעוועג ריא טלָאװ

 ? םַארגָארּפ-ָאידַאר

 ןיא ןלעטשוצ ךיא ןעק םַארגָארּפ ַא רַאפ סָאװ ? םַארגָארּפ-ָאידַאר ַא ---

 ,רָאלק טשינ רימ זיא -- ? טונימ 5

 טעװ ריא -- טנַאה רעד טימ קעװַא טרַאה סע טכַאמ --- ! םַארגָארּפ ַא --

 ? רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ ןיימ'כ ...ןוא רעדיל ערעייא ןופ רָאּפ ַא ןעגניז

 יד טיול -- ךיז וצ ךיא ךַאל -- טרַאה רעטסימ ,טכערעג טנייז ריא ---

 טשינ עקַאט ןעמ ףרַאד ןעמַארגָארּפיָאידַאר עשידיא יד ףיוא ןדנעטשמוא

 ! טיירג ןיב ךיא !טוג ...רעמ

 ַא ןגירק לעוו'כ זיב -- ןסיוו טרַאה רימ טזָאל --- ךיז טייטשרַאפ ---

 ,ןקידירפַאב ןענעק טשינ ךייא ךיא לעװ ,םעד רַאפ ןלָאצַאב לָאז סָאװ רָאסנָאּפס

 .טשינ ךָאד ריא טפרַאד ןיטסינַאיּפ ןייק ? ןרילרַאפ ָאד ריא טנעק סָאװ ןיימ'כ

 יד ייב ןלעוּפ לעװ ךיא .ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןטײלגַאב ךייא טעװ ינעשזד רעייא

 ןבעג זנוא לָאזמ -- אקווד רענעילַאטיא --- עיצנַאטס רעד ןופ םיתב-ילעב
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 -ָאד רָאּפ ַא ןעמוקניירַא טעװ .רָאסנָאּפס ַא ןגירק ןלעװ רימ זיב טייצ עיירפ
 ,ןייג טשינ בר םוצ עדייב רימ ןלעוװ -- רַאל

 עטלַאק זָאלג ַא טימ לטפעשעג םעיינ רעזנוא ןעקנירטרַאפ ךיא ןוא ינדיס
 לעוו'כ זיב .ןפָאלש ןייג וצ ךיז לייא ךיא ןוא ןטסַאק-זייא ןופ רעסַאװ-עדָאס
 טכַארט -- םַארגָארּפ-ָאידַאר םענעגייא ןַא טימ עיצקַארטַאדָאידַאר ַא ןרעוו
 רעיינ ַא רַאפ עבָארּפ וצ ןדלעמ ךיז ירפרעדניא ןגרָאמ ךיא ףרַאד -- ךיא
 ,"ןתח ַא טרעוו לצעג/, :עטערעּפָא

 "עג רעד רימ טלעפעג'ס ,ןפָאלש טשינ ךימ טזָאל עיציזָאּפָארּפ ס'טרַאה
 רימ ייב זיא'ס ?ןרילרַאפ וצ ךיא בָאה סָאװ ,ןתמא רעד ןיא עקַאט .קנַאד
 -רעדיל םעד ןגעוו ךיוא ןיוש טכַארט ךיא ? טסיזמוא ןטעברַא וצ עניװָאנ ַא
 וטפיוא ןַא רַאפ סָאװ -- ךעלדיל ןעגניז םתס .םַארגָארּפ ןיימ ףיוא לַאװסיױא
 ,חסונ ןלעניגירָא ןַא ןבָאה ףרַאד םַארגָארּפ ןיימ ? ןעגנוזעג יבַא ? ןייז סָאד טעוו
 ױזַא .רערעהוצ םעד ןריגירטניארַאפ לָאז סָאװ ,ליטס םענעטלַאהעגסיױא ןַא
 חילצמ טָאה רע !"רעגניז"ןסָאג רעד; :קנַאדעג ןפיוא רימ טמוק קידנטכַארט
 -רַאפ ?עקיבלעז סָאד ןָאט טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ ,ןעמָאנ ןייז ןָא ןעוועג
 םעד רעטנוא ?"ץַאיַאּפ רעד, ...סייו'כ ןבעג ןעמָאנ ַא טשינ ךיז סָאװ
 -ַארד :סעיציזָאּפמָאק ענעדיײשרַאפ ןריטנעזערּפ ןענעק ךיא לעװ םינָאדװעסּפ
 זַא גנוניימ רעד טימ ךיוא ןיב ךיא .עשיגַארט וליּפַא ,עשימָאק ,עשיטַאמ
 ; םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ ףיוא ןרירוגיפ טשינ ללכב לָאז ווָאקָאלבַאי ןעמָאנ ןיימ
 -ןיקּפָאה ןיא טייקיטעט-עניב ןיימ טימ תוכייש םוש ןייק ןבָאה טשינ לָאז סע
 ,"ץַאיַאּפ רעד , ןרעוו טרימַאלקער זיולב לָאז ךיא .רעטַאעט-ןָאס

 וצ ןעמוקנײרַא לָאז רע ןינדיס ןסיוו ךיא זָאל טנַאװ רעד ןיא ּפַאלק ַא טימ
 זיא טרַאה .הסנרפ-ָאידַאר ןכוז וצ ןיירַא סַאג ןיא ךיז טזָאל רע רעדייא זנוא
 זיולב ןפור ךיז ןוא יסיירט רוטרַא ןָאטוצכָאנ ןַאלּפ ןיימ טימ קימיטשנייא
 .לַאפנייא רעד ךיוא טלעפעג ַאטרעב יורפ ןייז ןוא ןינעשזד .*ץַאיַאּפ רעד;
 ,דוסב ןינע םעד ןטלַאה וצ ןעמיטשַאב רימ

 לא
8 | 

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ָאידַאר רעד ףיוא םַארגָארּפ ןיימ רַאפ טייצ יד
 טרַאה ינדיס .קיסיירד ןביז זיב ןביז ךָאנ לטרעפ ַא ןופ ,ךָאװנטימ ַא ףיוא
 : ןפורעגסיוא טָאה

 ,סעילַאװכ-טפול יד ןופ "רתסנע םעד ןריטנעזערּפ וצ דובכ םעד בָאה'כ --
 -ענפיוא ינעשזד טָאה סַארגָארּפ ןיימ וצ וויטָאמ-טייל ַא יוװ ! *ץַאיַאּפ רעד;
 -ַאּפ טימ ןעגנוזעצ ךיז בָאה ךיא ןוא ליּפשרָאפ םעד ָאנַאיּפ רעד ףיוא טליּפש
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 .-י"ץַאיַאּפ ,ךַאל ,ךַאל ,ןסירעצ טרעוװ רעקיטש ףיוא ץרַאה ןייד ןעוו, :סָאט

 "רַאפ ןוא סעיציזָאּפמָאק עניימ ןופ יירד טליּפשעגּפָא ןוא ןעגנוזעגּפָא בָאה ךיא

 "ץַאיַאּפ ,ךַאל; טימ טקידנע

 "נעמָאק ןוא ןרינָאפעלעט רעצעמע טעוו'ס יצ ,ָאידוטס ןיא ןטרַאװ וצ

 .טַאהעג טשינ טייצ ןייק ןיוש ךיא בָאה םעד ףיוא -- םַארגָארּפ ןיימ ןגעוו ןריט

 ןיא טלייאעג ךיז ןוא ייװבָאס רעד ןיא טּפַאכעגרעטנורַא דלַאב ךיז בָאה'כ

 יד ןקיטעּפשרַאפ טשינ ,םולשויסח ,לָאזכ ,ליװזנָארב ןייק ןיירַא רעטַאעט

 !טלעפעג רימ טלָאװ סָאד רָאנ .גנולעטשרָאפ

 טשינ ךיז ןבָאה רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןופ ןרָאיטקַא יד ןוא עיצקעריד יד

 ןלָאז סָאװ וצ --- טכַארטעג ךיא בָאה --- ױזַא רעסעב .ץַאיַאּפ םוצ טרעהעגוצ

 -- !שיט םוצ רעגניזיָאידַאר רעיינ ַא ?שירַאנ ךיז ךַאמ ךיא זַא ןסיוו ייז

 !ץַאיַאּפ רעד

 !ינדיס :טנאוו רעד ןיא טּפַאלק'מ !ַאהַא -- ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא

 ןטכענ ןופ זַא עיצנַאטסיָאידַאר רעד ןופ טרינָאפעלעט םיא טָאה'מ ? זיא סָאװ

 + ןעגנילק וצ ןָאפעלעט רעד ףיוא טשינ טרעה ,טסעקדָארב ןיימ ךָאנ דלַאב ןָא

 רעצנַאג ַא ןעמוקעגנָא ךיוא זיא'ס .ןסיוו ןעמ ליוו -- ?ץַאיַאּפ רעד זיא רעוו

 רעד -- ןוַאלק יהדא :טריסערדַא ,ךעלווירב ןוא ךעלטרַאק-טסָאּפ טימ קַאּפ

 סָאװ ןסיװ וצ קירעגיינ זיא רע ,טסָאּפ יד ןעמענּפָא טפיול ינדיס ,"ץַאיַאּפ

 .יאדװַא ןוא יאדוװַא --- ךיא ,ןביירש ןדיא

 -גָארּפ-רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םעד ףיוא רעדיוװ ךיא גניז ךָאװ עקיבלעז יד

 רעד ייב ןּפַאכ ךימ ןעמ טעוו -- רעכיז ךיא ןיב -- טציא .ןקינלוקס טימ םַאר

 רעד ךָאד זיא'ס -- ? ץַאיַאּפ 1 עקצעה רעד ףיוא ָאד ןעמ טמענ ןעמעוו !טנַאה

 יד !ָאקָאלבַאי םייח ,ןָאסניקּפָאה ןיא ןקינלוקס טימ טליּפש סָאװ רָאיטקַא

 "ריווקרעמ רעבָא ...ייא ןזָאלבעגסיױא ןַא טרעוו טשינ זיא עירעטסימ עצנַאג

 זיא'ס רעװ ןסיװ ןליוו עלַא .ךָאװ עצנַאג ַא ןָא"טלַאה םָארטשיוװירב רעד ,קיד

 עיצנַאטסיָאידַאר יד ?טעװַאיעג םיצולּפ ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ ? ץַאיַאּפ רעד

 טרפב ,סרעביירש יד .ךעלטרַאק-טסָאּפ ןוא ווירב טימ ןרָאװעג טציײלפרַאפ זיא

 ןיימ ,לַאװסיוא-רעדיל ןיימ טריטנעמילּפמָאק קרַאטש ןבָאה ,סנירעביירש יד

 ןליוו עלַא : רקיע רעד ! רעטַאעט -- זיא'ס ,לעניגירָא ,שרעדנַא זיא'ס :ןעגניז

 .יירדח ןופ ןגָאזסױא רימ ןלעוו טָא ? ָאי .ץַאיַאּפ רעד זיא'ס רעוו דוס םעד ןייגרעד

 +צ
 רענַאקירעמַא רענעדײשַאב ַא ,ןַאמנגנוי ַא טימ ךימ טנעקַאב טרַאה ינדיס

 רע ,שיטַאּפמיס זיא םינּפ ןייז ,סקואוו ןקירעדינ ןופ זיא רע ,רוחב רעשידיא

 ,טנַאגעלע טעמכ ,טענ טדיילקעג זיא ןוא ןלירב טגָארט
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 טנעגַא ןַא -- רָאפ ינדיס םיא טלעטש -- ןַאמריופ ןַאמרָאנ זיא סָאד --

 ןטסיטרַאזָאידַאר ןוא סָרָאסנָאּפס-ָאידַאר טימ ּפָא ךיז טיג סָאװ

 רעד -- טנַאה ןיימ ןַאמרעגנויי רעד טקירד -- ? ריא טנייז סָאד -

 ,קורדנייא ןַא טכַאמ'ס .לַאפנייא רעד רימ טלעפעג'ס ? * ןוַאלק יהד; ? ץַאיַאּפ

 טגניזעצ -- *!ץַאיַאּפ ,ךַאל ,ךַאל ,ןסירעצ טרעוו רעקיטש ףיוא ץרַאה ןייד ןעוו}

 -- בייל ןרעביא שזָארד ַא ךרוד שזַא טייג'ס ,ךימ קידנריטימיא ןַאמריופ ךיז

 רעדיל ערעייא !סעיינ סעּפע .שרעדנַא סעּפע רָאג זיא'ס -- ףיוא רע טרעטיצ

 ,רעדילירעטַאעט טינש ןכעלטנייוועג םעד ןופ טשינ ךיוא ןענייז טגניז ריא סָאװ

 רעוו .,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיא ןקיטציא םעד ןופ סעמעט ףיוא ןענייז יז

 ?רעדיל עיינ יד-טָא ךייא רַאפ טביירש

 ץלַא -- טרַאה ינדיס רימ טימ ךיז טסיורג -- ? רעוו טסייה סָאװ --

 !ץַאיַאּפ רעד -- רע

 -- ךיז ןענעגעזעג םייב ןַאמריופ רימ וצ טגָאז -- ץַאיַאּפ רעטסימ --

 ,םַארגָארּפ-ָאידַאר רעייא רַאפ רָאסנָאּפס ַא טימ ןגרָאזרַאפ ךייא לעװ ךיא

 טָאה רעטעּפש געט עכעלטע טימ .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה ןַאמריופ ןַאמרָאנ

 :הבוט הרושב יד טגָאזעגנָא טרַאה ינדיס רימ

 טקַארטנָאק ַא טימ ,רָאסנָאּפס ַא ,לזמ טימ ,ןיוש טסָאה וד ,וװָאקָאלבַאי --

 -גנילרעווצ ןוא ןיילק, עמריפ רעד רַאפ ןעגניז טסעװ .ןכָאװ 12 עצנַאג ףיוא

 ריד רַאפ ןגָארקעג טָאה טקַארטנָאק םעד .ליװזנָארב ןיא *רָאטס-טנעמטרַאּפעד

 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ-טּפױה רעקיטציא רעד זיא ןַאמריופ ןַאמרָאנ) ןַאמרָאנ

 גנומענרעטנואדָאידַאר-?סטרעװרָאפ, יד ,"יד-יוו-יא-וילבָאד, עיצנַאטסדָאידַאר

 ,(סבעד ןישזדוי ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,קרָאי-וינ ןיא

 סָאװ ,ָאידַאר רעד ףיױא ערעירַאק ןיימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה םעד טימ

 ןיא טלעוװ:רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא ןָא-ןביוא ןַא וצ טריפרעד ךימ טָאה

 ,ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ

 יןתח א טרעוו לצעג,,

 ,טכַאנ רעביא רעגַאלש ַא ןרָאװעג זיא "ןתח ַא טרעוו לצעג, עטערעּפָא יד

 עשימָאנָאקע ערעטיב ,יינש ,ןגער :םיצורית יד רעמ ןטלָאגעג טשינ ןבָאה'ס

 ךיז ידכ סַאג ןיא לּפע ןפיוקרַאפ ,ןענַארעטעװ-המחלמ ,ןשטנעמ עגנוי ; עגַאל

 רעדעי וצ טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה סָאד .ןרענרעד וצ

 םעד ןעז וצ ןָאטעג"זָאל ַא םיצולּפ ךיז ןעמ טָאה םוטעמוא ןופ .גנולעטשרָאפ
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 ןייק ןעמוקעג ןעמ זיא ייוודָארב ןופ וליפַא .קינלוקס השנמ ןרעטש םעיינ

 ןסָאשעג; ךעלדנע טָאה קינלוקס השנמ .עיצַאסנעס עיינ יד ןעז וצ ליװזנָארב

 ,"לגיופ םעד

 -ַאעט רעכעלדנעטשרַאפמוא רעד ןיא טכַארטעגנײרַא טוג ךיז בָאה ךיא

 -ַאעט סָאד טָאה סָאװרַאפ ? טריסַאּפ ךעלטנגייא ָאד טָאה סָאװ .גנוניישרעד-רעט

 טריזינָארטַאּפ טשינ םלוע רעד טָאה טציא זיב ?טבעלעגפיוא לָאמַאטימ רעט

 ַאזַא -- "לצעג; וצ טציא ןוא ; ץיּפש רעד ןיא קינלוקס השנמ טימ רעטַאעט סָאד

 טפנוקוצ יד .טכַארטרעד ךיז בָאה'כ ? דוס רעד ָאד טגיל ואוו !יטירעּפסָארּפ

 ַא רַאפ סע טכַארטַאב ךיא .טמיטש ןובשח ןיימ זַא טגייצרעביא רימ טָאה

 סָאװ ,קיטקַארּפ ךרוד טעדנירגַאב ,עירָאעט-רעטַאעט רעד ןיא סרוק ןקיטכיוו

 טריפעגנָא בָאה ךיא סָאװ ןרָאי יד ךרוד ןעמוקעגי-ץינוצ טוג רעייז רימ זיא

 .קרָאיײוינ ןיא ןטפעשעג-רעטַאעט עשידיא עסיורג יד טימ

 דימת ןעמ טָאה עניב רעשידיא רעד ףיוא רעליּפשיוש ַא ןופ טנַאלַאט םוצ

 ןּפיט ענעדיישרַאפ ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןענעק וצ טייקיאעפ יד ןבירשעגוצ

 יד-טָא אנקמ ןענייז דואווילאה ןופ ןוא עניב רעשילגנע רעד ןופ ןרָאיטקַא

 "עג ןענייז סרעליּפשיש עשידיא יד רעכלעוו טימ טפַאשנגייא עשיפיצעּפס

 -קַארַאכ ַא ןלַאפעגניײא טשינ לָאמנייק טלָאװ םלועה:תומוא יד ייב .טשטנעב

 גלָאפרעד טכַאמעג רע טָאה .עניב רעד ףיוא ּפיט ןייז ןטייב וצ רָאיטקַא-רעט

 .ןבעל ןצנַאג ןפיוא ּפיט םעד ייב ןיוש רע טביילב ,רעטקַארַאכ ןסיוועג ַא ןיא

 עיינ ַא ןליּפש וצ רעליּפשיוש ןשידיא ַא ןלַאפעגניײא טשינ לָאמנייק טלָאװ'ס

 רעקידרעירפ ַא ןופ עיצַאטערּפרעטניא ןוא םירג ןקיבלעז םעד טימ עלָאר

 טדנעװעגנָא סרעליּפשיוש עשידיא ןבָאה גנַאגוצ םעד .עיצַאערק רעטליּפשעג

 ףיוא ּפָארט רעד .עטערעּפָא רעד ןיא יו טוג ױזַא עמַארד רעטסנרע רעד ןיא

 "ייזליפ ןייז ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא טנַאלַאט סרעליּפשיוש ַא ןצַאשוצּפָא

 "סיוא רעד .עניב רעד ףיוא ןטלַאטשעג עיינ ןוא ןּפיט עיינ ןפַאש וצ טייקיט

 רָאיטקַא םעד טָאה "רעקיבלעז רעד דימת זיא רע, :רעקיטירק ַא ןופ קורד

 ןבָאה סרעקימָאק ןוא ןרָאיטקַא-רעטקַארַאכ ...חור-תחנ ןייק טפַאשרַאפ טשינ

 ןוא ןרוזירפ ענעדיײשרַאפ ןופ ןקורַאּפ ןָאטעגנָא ,סעצנָאװ ,דרעב טּפעלקעג ךיז

 ,ןרילָאק עקידהנושמ:התימ ןופ םידגב ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה ייז .ןרילָאק

 "עג :ןסייהעג טָאה סָאד .ןענָאסַאפ ענעדיײשרַאפ ןופ ןעלטיה ןוא ןשוילעּפַאק

 ןוא טקעלַאיד טימ ןבעגעגּפָא רעייז ךיז טָאה'מ .רעטקַארַאכ ַא ,ּפיט ַא טלעטש

 ,סַאב ַא ףיוא טדערעג טָאה קַאטסָארּפ ַא ,גנוי רעבָארג ַא .גנורעדנע-עמיטש

 !ןּפיט טלעטשעג טָאה'מ -- טעפנָאפעג ,ןעקנוהעג ,טלמַאטשעג טָאה'מ

 יד עּפורט ַא ןיא םענעי ייב טליּפשעג טָאה קינלוקס סָאװ ןרָאי יד ךרוד
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 םולש ןיא עילע ; "לקניוו ןפרָאװרַאפע סנייבשריה ץרּפ ןיא עדייז רעד : ןופ ןלָאר

 יד עיסַאכע סנידרָאג בקעי ןיא לכיירטש עיטָאמ ;"המקנ ןופ טָאג; סשַא

 --- *ַאטסָאקַא לאירוא; סיקסווָאקושז ןיא אביקע 'ר רעטלַא רעד רעדָא ;"המותי

 ןיא ?שרעדנַא, ןייז וצ ןדָאטעמ יד-טָא טימ טצונַאב ךיוא רעכיז ךיז רע טָאה

 -קַארּפ ןבָאה רעטַאעט ןשידיא םענופ סרעלטסניק ערעדנַא יד יו ,עלָאר רעדעי

 טרירָאּפרָאקניא קינלוקס טָאה רעקימָאק רעשיפיצעּפס סלַא רעבָא ,טריציט

 ןעמענ ןליוו עלַא ןעמעוו לזמ-םילש ַא ןופ ּפיט ןייא ןיא ןטפַאשנגייא ענייז עלַא

 רַאפ :"דלָאי/ ַאזַא טשינרָאג ןיוש רע זיא ךות ןיא רעבָא ,עקדנעוו רעד ףיוא

 ןיא טריבורּפסױא רעקימָאק ּפיט םעד טָאה רע ...לכש אקווד רע טָאה ךיז

 רעד ןיא סרעטַאעט-ןָאטניקּפָאה ןוא-קיריל ןיא ,סנַאמרעג יד טימ ,עניטנעגרַא

 "עג ןופ טעשטַאקעג ךיז טָאה םלוע רעד ."רענידרַאפ רעסיורג רעד; עסעיּפ

 ןעז םיא ןעמוקעג זיא םלוע רעד :רקיע רעד ןוא ,רעטכעל

 זַא ןקָארשעג קינלוקס ךיז טָאה רעטַאעט-ןָאסנָאקּפָאה ןיא ןָאזעס בױהנָא

 זיא רע; :ןגָאז םלוע רעד ךיוא טעוװ רשפא ןוא ןביירש ןלעװ סרעקיטירק יד

 -ַאּפ ענייז ןופ ןדערוצ טזָאלעג ךיז טָאה רע ..."רעבלעז רעד לָאמעלַא ךָאד

 "ויל-רעקימָאק ןופ ןלָאר ןליּפש רע זומ ,רַאטס ַא ןייז ליוו רע ביוא זַא ןטָאירט

 ,קינווָאבויל סלַא ןקינלוקס ןעז טלָאװעג טשינ טָאה םלוע רעד רעבָא .קינװָאב

 ןיא יו ,הנבל רעד וצ וויטקַאּפש ַא ךרוד טקוק סָאװ דרָאב ַא טימ לדיא ַא רעדָא

 -עב ַא; ןסייה טלָאזעג ןיוש טָאה סָאװ ,?ןטנעררַאפ וצ סמור; עסעיּפ סנאקלא

 םעד ןקינלוקס רעייז ןעז וצ טרַאגעג טָאה םלוע רעד ..."עידעמָאק ערעס

 ןַא ךעלעדנח ןוא ךעלעקיטש ענייז טימ ןסעגרַאפ ייז טכַאמ סָאװ רעקימָאק

 ןענייז ."ןתח ַא טרעוו לצעג; ןיא ןענופעגקירוצ ייז ןבָאה סָאד .תורצ ערעייז

 ,ןײרַא רעטַאעט ןיא ןפָאלעג רעדיוו ייז

 זיא'ס .,דנַאל ןופ עגַאל ןשימָאנָאקע יד טליּפשעגוצ ךיוא טָאה ןקינלוקס

 -יה ףיוא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה קנעב יד .ןצרַאה ןפיוא קירעיורט רעייז ןעוועג

 ןביוהעגנָא ןיוש טָאה עּפָארײא ןיא .טכַארקעג ןצנַאגניא רעדָא ,ךעלסיפ עשרענ

 רעד !ורכז ומש חמי ,רעלטיה -- גנַאלש עקיטפיג יד ּפָאק םעד ןביוה וצ

 ואוו ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ןעמוק וצ ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז טָאה סָאװ םלוע

 ַאזַא טימ ןעוועג-היחמ טושּפ ךיז טָאה ,קיליב רעייז ןעוועג ןענייז ןזיירּפ יד

 טעװ ןקינלוקס ןעז ןעמ טייג :טסואוועג טָאה םלוע רעד .השנמ יו טסיטרַא

 רע טָאה .ןעמעלבָארּפ עכעלטלעוו ןוא ענעגייא ןסעגרַאפ ןוא ןכַאלנָא טוג ךיז ןעמ

 טמוק רע זַא ןסילוק יד רעטניה ןופ לכע'לוק ןייז ףיוא ןרעה טזָאלעג רָאנ ךיז

 רעדייא ךָאנ ,רעטכעלעג ןופ טעשטיווקעג שזַא םוקילבוּפ סָאד ןיוש טָאה ,ןָא
 גלָאפרעד ןסיורג ןייז טָאה קינלוקס השנמ .עניב רעד ףיוא ןעזרעד םיא טָאה'מ
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 "יירגרעד ןייז ןופ ןוא טרירירּפסניא ךימ טָאה גלָאפרעד ןייז ,טנידרַאפ רשכ

 ? ךיוא רימ רשפא -- ןעגנולעג זיא םיא ביוא ...טנרעלעג ךס ַא ךיא בָאה גנוכ

 טלפייווצעג טשינ רענייק ןיוש טָאה ןכָאװ עכעלטע *לצעג, ןליּפשּפָא ןכָאנ

 ערעסעב ןייק .גנַאליןכָאװ ןליּפש ןוא ןליּפש ןעמ טעוװ עטערעּפָא יד זַא רעמ

 ןעועג זיא עידעמָאק יד .,ןשטניוו טנעקעג טשינרָאג ךיז ןעמ טָאה ןטפעשעג

 רעייז ךיז טָאה לבמַאסנַא רעזנוא ,ענעגנולעג ַא גנוריפפיוא יד ,עכעלשטנעמ ַא

 ךיז ןוא ןעמוקעג זיא םלוע רעד :רקיע רעד .,ןלָאר יד ןיא טסַאּפעגנײרַא טוג

 "לצעגע סלַא קינלוקס השנמ טימ טקיוװקעג

 "נעגילעטניא ןַא ,ןַאמטָאר ןימינב טנעגַא-יטיסילבוּפ רעשידיא רעזנוא

 טָאה ,רעטַאעט ןשידיא םענופ רעבָאהביל רעטכָאקרַאפ ַא ןוא ןַאמרעגנוי רעט

 ַא טריטקַאדער ןוא ןבעגעגסױרַא רע טָאה 1925 רָאי ןיא ,טנעה יד ןעמונעצ

 "דע זיא רע ."טלעװ:ָאידַאר ןוא רעטַאעט; :ןעמָאנ ןרעטנוא לַאנרושז-שדוח

 "ץערּפ רעשידיא רעד ןופ סרעקיטירק ןוא סרעביירש יד ייב בושח רעייז םויה

 יד ןעוו ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא ןָאזעס רעזנוא ןופ טייצ עטשרע יד .עס

 ,טנעגַא-עסערּפ םוצ טעּפעשטעג ךיז ןעמ טָאה ,טכעלש ןעוועג ןענייז ןטפעשעג

 "עט ןיא טשינ טמוק םלוע רעד יאמלח רעקידלוש רעד ןעוועג טלָאװ רע יוװ

 רעד ןעו רעבָא .הנעט יד ןעוועג זיא -- !יטיסילבוּפ גונעג טשינ .רעטַא

 ךָאנ ןָאטעג ןַאמטָאר טָאה ,ןלעפעג זיא עסעיּפ יד ,ןָאטעגיזָאל ַא ךיז טָאה םלוע

 ."לצעג; ןריזירַאלוּפָאּפ וצ טכילפ ןייז יו רעמ

 "ילגנע רעד ןיא עציילּפ ַא טלעטשעגרעטנוא ךיוא טָאה רעּפרַאק סקעמ

 ,ךימ ןופ ןוא ןַאלעב ןופ דליב ַא ןבעגעגניירַא וליפא טָאה רע .עסערּפ רעש

 רעד ...עטערעּפָא רעד ןופ ענעצס ַא סרעזנוא ןופ ,עזָאּפ רעשיטנַאמָאר ַא ןיא

 טָאה'ס .רעקידנריצָאװָארּפ ַא רעייז ןעוועג זיא דליב םעד רעביא טפירשפיוא

 "בוּפ, יד ...עניב רעד ףיוא רָאנ טשינ ןריסנַאמָאר רימ זַא ןרעהוצנָא ןבעגעג

 ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא קיטקַאט ענעמונעגנָא ןַא זיא סָאװ --- ?יטיסיל

 רימ ןגעוו ביירש :ללכ םעד ןופ טלַאה'מ ואוו ,דואווילָאה ןיא טּפיוהרעביא

 --- ...ןעמָאנ ןיימ יונעג סיוא גייל ןוא ןָאמרעד רָאנ ,טסולג ץרַאה ןייד סָאװ

 -נײרַא סָאװ וצ ,ןגינעגרַאפ סיורג ןייק טפַאשרַאפ טשינ ןַאלעב ןוא רימ טָאה

 -רעטַאעט יד ןופ ךיז ןקעלַאב עכלעוו רעגניצ עזייב ןופ טנעה יד ןיא ןליּפש

 :ןינעשזד וצ -- ךיא :טַארייהרַאפ עדייב ןענייז רימ ...? ךעלעגירטניא

 -לֶא רעדנַאסקעלַא טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןטסואווַאב םעד וצ -- ַאלעב

 .ַאטינַא ,עלעדיימ ַא טָאה ַאלעב :עלעקנַאי ,עלעדנוז ַא בָאה ךיא .יקצענַאש

 טשינ ןוא ןגױױטשעג טשינ זיא'ס ןעו טרפב ?רעטימעג ןציירפיוא סָאװ וצ
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 ןוא ַאלעב זַא עניב רעד ןופ ןיוש טקרעמַאב ןעמ זַא ןייז לָאז ...2 ןגיולפעג

 ?ןרעדנַא םוצ רענייא קיטליגכיילג טשינ ןענייז ךיא
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 ןעמ טָאה *ָאװַארבק ,רעטַאעט םוצ טמָארטשעג עקַאט טָאה םלוע רעד

 זנוא טלָאצ'מ .טשינ ץלַא סע טמוק *עדייפ, ןייק וצ רָאנ ,טשטַאּפעג זנוא

 -דנעטשרַאפ ַא אקווד זיא ץורית רעד .תוריכש טנעצָארּפ 50 יו רעמ טשינ

 ןלָאצ ןעמ זומ ,ּפָאק ןרעביא טקידלושרַאפ ךיז ןעמ טָאה ?לצעג; זיב : רעכעל

 ? ךָאנ סָאװ --- רימ ןכַאמ סעסקוס .תובוח

 עניב רעד ףיוא *סעסקוס; ןטימ ןענעק לָאז'מ ןעוו ןעוועג טוג טלָאװ'ס

 וצ דניק א טימ טרפב ,דניק ןוא בייוו רַאפ הנויח ףיוא תואצוה יד ןקעד

 עשז-ואוו ,לוקס ןיא ןייג וצ ןָא-טביוה רֶע רעדייא םיריוטקָאד ףרַאד'מ ןכלעוו

 רעסיורג ַא זיא *ץַאיַאּפ רעד, םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ ,תמא ? הסנרפ ןעמ טמענ

 ,קלח ןיימ ףיוא ןָא רימ טמוק סָאװ רַאלָאד רָאּפ יד ןופ רעבָא ,גלָאפרעד

 עדייב רימ ןענעק ,ןַאמריופ ןַאמרָאנ רעטערטרַאפ ןיימ טימ ךיז ןלייטנייא ןכָאנ

 טימ רָאנ ןקיווק וצ ךיז סיוא רעדיוו ןיוש רימ טמוק ...ןרעו רשעתנ טשינ

 ...סעסקוס

 טריסערעטניא םענייק ןוא "לצעג, טימ ןָאטרַאפ ןעמ זיא רעטַאעט ןיא

 טשינ זיא'ס !ץַאיַאּפ רימ סָאװ .ָאידַאר רעד ףיוא וט ךיא סָאװ טשינרָאג

 ןַא טלדנַאהעגנייא ךיז טָאה קינלוקס !לָאצַאד ןוא "לצעג; -- !לקינ ַא טרעוו

 ןיא "ןרעדיוג2 ךיז גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןרָאפעג זיא ןוא ליבָאמָאטױא

 ןייז ךיוא ,רעטכָאט ןוא בייוו ןייז ץוח ,ןרָאפעגטימ ןענייז םיא טימ .,*לַאיָאר;

 ,טַאהעג-הנותח טָאה רע ןעמעוו טימ ,ַאדייא ןידניירפ ןייז טימ ןירג רַאקסָא ףתוש

 עטרבח ןוא יורפ ענעבעגעגרעביא ,עיירטעג סרַאקסָא ןרָאװעג זיא ןירג ַאדייא

 ןיא ןרָאפ וצ סוסקול םעד ןעניגרַאפ טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא .ןבעל ןיא

 דנַאלייא-ינוק ןיא טניואוועג טָאה יז .טשינ ךיוא -- ַאלעב .ןצעביק *לַאיָאר;

 ןַאמייה רעליּפשױש רעד ,רעטָאפ ריא טימ ןוא ַאטינַא לרעטכעט ריא טימ

 ,לעזיימ

 טשינ זנוא טלָאצימ סָאװ טכערמוא םעד ןגעק ןריטלָאװער וצ עטשרע יד

 וצ טקַאּפעגרעביא זיא רעטַאעט סָאד ןעוו טייצ ַא ןיא עשזַאג עטגָאזעגוצ יד

 :לעזיימ ַאלעב ןעוועג זיא ,גנולעטשרָאפ רעדעי

 טָאה --- דנַאליײא-ינוק ןיא זיוה רעזנוא ןצייהַאב וצ ןליוק ףרַאד ךיא ---

 עבלעז יד ,ןהָאק סקילע עּפורט רעד ןופ רעשזדענעמ םעד וצ טהנעטעג יז
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 -לציוו ַא ךיז טָאה סקילע זיב דנַאנַאכָאנ ןכָאװ עכעלטע טַאהעג יז טָאה הנעט

 : ןָאטעג

 טימ ריא טוט סָאװ ?ןליוק ריא טפרַאד ךָאװ עלַא ,ַאלעב ,רימ טגָאז --

 ?ייז טסע ריא ? ןליוק ליפיוזַא

 --- דלודעג ןופ סױרַא ַאלעב ןיוש זיא --- ױזַא ןטלַאהנָא טעוו'ס ביוא --

 !ןליוק ןסע ןפרַאד עלַא רימ ןלעוו

 ףָאינוי רעד ןופ רעטערטרַאפ םוצ רינָאפעלעט ןוא ליופ טשינ ןיב ךיא

 : ןיקסוג רעטסימ

 ,ןעגנַאגעג טשינ זיא'ס ,ןָאזעס בױהנָא ,אלימ -- ךיא גערפ -- ? ןכתיה --

 .טליּפשעג טָאה'מ ,טלָאצעג טשינ ,טלָאצעג ָאי .טרירעּפָאָאק עּפורט יד טָאה

 טשינ רימ ןלָאז סָאװרַאפ ,טוג ױזַא ןענייז ןטפעשעג יד ןעוו ,טציא רעבָא

 ? סעשזדייוו עלופ ערעזנוא ןגירק

 ןעוועג זיא -- !ןעז טע'מ .הנעט עטכערעג ןיימ טרעהעגסיוא טָאה ןיקסוג

 -ּפָא זומ'מ  .ייז ןגָאז --- ! טשינ ןבָאה ייז ? ןָאט ןעמ ןעק סָאװ -- .רעפטנע ןייז

 -פיוא סע לעוו'כ ....ןעז טעוו'מ ...סטעקיט-טיפענעב יד ! ןָאזעס םעד ןליּפש

 ...וויטוקעזקע רעד טימ ןעמענ

 רעטניה ףױרַא טמוק ,"לצעג; ןופ טקַא ןטשרע ןכָאנ ,טנװָא ןקיבלעז םעד

 טייז ַא ןָא קעװַא ךימ טמענ רע .,רעטעלק סקַאמ רעליּפשיוש רעד ןסילוק יד

 : ןיירַא רימ טמיור ןוא

 ?ןעשעג זיא סָאװ ? רעטַאעט סָאד טזָאלרַאפ וד ,ווָאקָאלבַאי --

 :עגושמ יװ ןָא םיא קוק ךיא

 -סוָאּפ; ַאזַא טזָאלעגסױרַא טָאה רעוו --- ךיא גָאז -- םיאנוש עניימ וצ ---

 ? רעטַאעט סָאד זָאלרַאפ ךיא טסייה סָאװ (ןושל-רעטַאעט ףיוא ךולס) ? *רעט

 ? קווח טסכַאמ ? ןָאזעס ןטימניא

 ךיא -- רעטעלק טלייצרעד -- רעטַאעט ןופ טרינָאפעלעט רימ טָאהימ --

 ,טסליּפש וד סָאװ עלָאר ןייד וצ ןקוקוצ ךיז ןוא "לצעג, ןעז ןעמוק ךיילג לָאז

 .י.?בַאשזד; ןייד ןעמענרעביא ךיא לָאז ,רעטַאעט סָאד טזָאלרַאפ וד לייוו

 רַאפ .קסע ןַא יײטשרַאפ ךיא .רעטעילעמשטירּפ ַא ןבילבעג ןיב ךיא

 טלָאצ'מ סָאװ םעד ףיוא ןגָאלקַאב ךיז ןוא ןעניקסוג טימ ןדער וצ הּפצוח ןיימ

 רָאיטקַא רעדנַא ןַא טימ טגרָאזרַאפ ןיוש ךיז ןעמ טָאה ,סעשזדייוו ןייק טשינ

 ךָאנ טגנַאלַאב רעטעלק סָאװ זיא ץיוו רעטסנעש רעד ...ץַאלּפ ןיימ ףיוא

 ןעמ טעװ ,ןַאמ-ןָאיני םעד ,ךימ :טושּפ טניימ סָאד .ןָאינוי רעד ןיא טשינ

 םעד ףיוא .*ןעמ ןָאינוי-ןָאנ; ַא טרָא ןיימ ףיוא ןעמעננײרַא ןוא ןפרַאװסױרַא

 ?רָאי טכַא עצנַאג טרַאװעג ךיא בָאה
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 ,רעטַאעט ןופ ןפרַאװסױרַא ךימ ןעמ טייג סָאד -- ךיא גָאז -- רעטעלק --

 לָאזמ רעדָאפ ךיא טסייה סָאװ ."רעכַאמ-לבָארט;, ַא רַאפ ךימ טלַאה'מ לייוו

 -קַא רעד ייב ביוא ,ונ ?טגָאזעגוצ רימ טָאה'מ סָאװ עשזַאג יד ןלָאצַאב רימ

 !ייז ןלָאז -- אטח םעד רַאפ ןפרַאװסױרַא ךימ לָאז'מ טכער זיא ןָאינוייןרָאיט

 ךיא לעװ -- רעטעלק רימ טרעכיזרַאפ -- ּפָא רימ טליג ןעמ ןעוו ---

 -כָאנ ךיז ןעמוקעגפיורַא ךָאד ךיא ןיב רַאפרעד .בַאשזד ןייד ןעמעננָא טשינ

 ַא ףרַאד ךיא ,םייח ,רימ ביולג .ךיז טלדנַאה'ס סָאװ ןגעוו ריד ייב ןגערפ

 ,"רעטקע; רעדנַא ןַא ןכוז ייז ןלָאז .דניק ַא טימ יורפ ַא ךיוא בָאה'כ ,*בַאשזד;

 !טשינ ךיא

 לָאמנייק ךיא בָאה גנולדנַאה עשירבח ןוא עכעלשטנעמ סרעטעלק סקַאמ

 טנידעגּפָא םיא ךיא בָאה רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ .ןסעגרַאפ טשינ

 ,םיילפכ-לפב

 ."רענרעה יד ייב סקָא םעד ןעמונעג, ךיא בָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 -- "םורפ ןוא טוג , ןייז ןיוש לע ךיא זַא םיתב-ילעב יד ןדלָאמעג בָאה ךיא

 ,סינעּפ רַאפ ןטעברַא ןלָאז רימ טכער'ס ביוא .ןלָאצ טשינ ,ןלָאצ ָאי ייז ןלָאז

 טשינ רעמ ןיוש ךיז לעווכ .אחינ רימ זיא ,עקיזיר ןענייז ןטפעשעג יד ןעוו

 .,.טגיילעגנייא ןגיל ןיוש לע ךיא ,ןריטסעטָארּפ ןוא ןלעטשסױרַא
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 "ןסָאריפַאפ ,

 -ַאסנעס ַא זיא "ץַאיַאּפ רעד, םַארגָארּפדָאידַאר ןייז |
 ןיא ךיוא טכיירגרעד עיצנַאטסיָאידַאר עלַאקָאל יד יצ ,עיצ

 זיא רעוו :עירעטסימ יד .קפס ַא זיא ,סקנָארב ןוא ןטעהנַאמ /

 ןַאמריופ ןַאמרָאנ .ךָאװ וצ ךָאװ ןופ טגייטש ? ץַאיַאּפ רעד =

 ,ךימ טריסנָאנַא ןיילַא רע .םַארגָארּפ ןיימ טימ ּפָא ךיז טיג

 רימ טעז ןַאמריופ ןוא תומולח ןעמולח רימ .סרָאסנָאּפס ערעזנוא ךיוא יו

 ,ָאידַאר רעד ףיוא ערעירַאק עסיורג ַא רָאפ

 רעדיל יד .םַארגָארּפ ןיימ ףיוא רעדיל עקיסַאּפ טלעפעגסיוא רימ ןבָאה'ס

 ךיא בָאה רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןופ עניב רעד ףיוא ןעגנוזעג בָאה ךיא עכלעוו

 בָאה ךיא ...ןיב ךיא רעוװ ןּפַאכ טשינ ךיז לָאז ןעמ ידכ ,טרירעגנָא טשינ

 םענופ סעמַארדָאלעמ ןוא סעמַארד ןופ ןטעשזוס טימ ןצונַאב וצ ךיז ןבױהעגנָא

 ןופ סָאמ ןיא טריסנעדנָאק ןטעשזוס יד בָאה'כ .רַאוטרעּפער-ןסעיּפ ןשידיא

 בָאה'כ .עיצַאטיצער ַא טימ טצנַאגרעד ךיא בָאה טעשזוס ןרעסערג ַא .דיל ַא

 יירד עּפַאנק טרעיודעג סָאװ עמַארדָאלעמ ַא טליּפש ןעמ ביוא :טנכערעגסיוא

 ןעגניזסיוא טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ --- רַאפרעד טלָאצַאב םלוע רעד ןוא העש

 רימ ןבָאה סעמעט ןייק ? טונימ 574 ןופ ףיולרַאפ ןיא השעמ עקיבלעז יד

 טניז רָאי טכַא יד ןיא טליּפשעג ךיא בָאה ןסעיּפ קינייו ,טלעפעגסיוא טשינ

 ?עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא
 ןָאסַאפ ַא טכַארטרַאפ בָאה ךיא .ץַאיַאּפ ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא ןטעב ןדיא

 עטיירב ןוא לקער סָאד ,ןיטַאס ןסייוו ןופ טײטשַאב'ס ,םויטסָאקדץַאיַאּפ ַא ןופ

 ,קידנור ,ץרַאװש ַא ,ּפענק ענרעטופ עצרַאװש ,עסיורג טימ טריצַאב ןענייז ןזיוה

 ,םינּפ ןפיוא עקסַאמיבלַאה רעצרַאװש ַא טימ ,ּפָאק ןפיוא עלעטיה קיציּפש

 -עגוצ רימ טָאה ןַאמטפיעג ןטיינ רעטַאעט ןשידיא םענופ רעמויטסָאק רעד

 טײלגַאב ךימ טָאה םויטסָאק רעד ...תודוסידוסב *דַאירַאנצ םעד טלעטש

 .ןטירטפיוא עסיוועג ייב טציא וליפַא ךָאנ םיא גָארט ךיא .טלעוו רעד םורַא

 ןוא טריפַארגָאטָאפ ךימ טָאה ,וינעווע-ןיקטיּפ ןופ קישטפַארגָאטָאפ רעד ,ץעמ

 הנתמ יד .סעיּפָאק רעטנזיוט ןיא טקישעגסיױרַא דליב סָאד טָאה רָאסנָאּפס ןיימ

 םוצ טריסערדַא ווירב ןוא ךעלטרַאק לָאצ יד טרעסערגרַאפ רעמ ךָאנ טָאה

 .ץַאיַאּפ
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 :ָאידַאר רעד ףיוא ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא טריסנָאנַא טָאה טרַאה ינדיס

 ?ץַאיַאּפ רעד זיא רעוו !ץַאיַאּפ-ָאידַאר םעד ןופ טירטפיוא רעטשרע --

 עניב רעד ףיוא לבוי-הנותח םענרעבליז םעד וצ ןעניפעגסיוא ריא טנעק סָאד

 יד .,טרַאה ינדיס ןוא ַאטרעב סרעליּפשיוש יד דובכל רעטַאעט-יטרעביל ןופ

 ,ןרָאװעג טּפַאכעצ ןענייז ןטעליב

 ךָאנ ."לצעגע ןיא עלָאר ןיימ טליּפשעג ךיא בָאה טנוװָא ןקיבלעז םעד

 ןטרָאד .רעטַאעט-יטרעביל םוצ סופ-וצ קעװַא ךיא ןיב גנולעטשרָאפ רעד

 ןוא ,ןרינַאּפמָאקַא וצ ךימ ,קיזומ רעד טימ ינעשזד רימ ףיוא טרַאװעג ןיוש ןבָאה

 ךיא .סױרַא לדָאנ ןופ טשרע ,םויטסָאק-ןצַאיַאּפ ןיימ טימ ןַאמריופ ןַאמרָאנ

 בָאה'כ ,סעבָארעדרַאג יד ןופ רענייא ןיא טקרעמַאבמוא טקורעגניײרַא ךיז בָאה

 ןוא םינּפ ןפיוא עקסַאמ עצרַאװש יד ןָאטעגנָא ,טרימשעגוצ ,ןָאטעגרעביא ךיז

 -פיוא ,ץַאיַאּפ םעד ,ךימ טָאה םוקילבוּפ סָאד .טירטפיוא ןיימ ףיוא טרַאװעג

 ףיוא רימ וצ ןגירשעגפיורַא טָאה'מ .,עיצַאװָא רעשימרוטש ַא טימ ןעמונעג

 ןכָאנ .ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עניימ ןופ רעדיל עסיוועג ןעגניז לָאז ךיא עניב רעד

 -ַאעט ןופ טקורעגסױרַא ךיז ךיא בָאה טרעצנָאק םענופ לייט ןיימ ןקידנערַאפ

 ןַאמריױפ .עקסַאמ רעד טימ םויטסָאק םעד וליפַא קידנעוטסיוא טשינ ,רעט

 םלוע רעד טָאה טסיזמוא !םיײיהַא --  ַאדייה ןוא יסקַאט ַא טיירגעגוצ טָאה

 ןַאמריופ ,ינעשזד .ץַאיַאּפ םעד ןקוקוצנָא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ טרַאװעג

 ןטשרע ןיימ טרעייפעג ןוא הריד רעזנוא ןיא ןסעזעג ןיוש ןענייז ךיא ןוא

 ,טרַאה אטרעב ןוא ינדיס ,"הלכ-ןתח; יד .עװַאק -- טימ ץַאיַאּפ סלַא גלָאפרעד

 םעד ןופ גלָאפרעד ןלעיצנַאניפ רעייז טימ עכעלקילגרעביא ןעמוקעגנָא ןענייז

 טיירפעג ךימ טָאה ןטסרעממַא .גלָאפרעד ןשילַארָאמ ןיימ טימ ךיוא ןוא טנוװָא

 ,רעטַאעט ַא ןיא םוקילבוּפ ַא רַאפ ןטערטוצפיוא ןעגנולעג רימ זיא'ס סָאװ

 -רָאפ ןיינ ליּפש ךיא ואוו ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןופ זָאנ עמַאס רעד רעטנוא

 .ץַאיַאּפ רעד זיא'ס רעוו טּפַאכעג טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא ,ךָאװ ַא ןעגנולעטש

 לא

 רָאי ןיא ,עטיל .,ענווָאק ןיא ןבירשעג ךיא בָאה *ןסָאריּפַאּפ; דיל סָאד

 רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד ןופ בצמ רעד ןורכז ןיא ןעוועג זיא שירפ ,2

 עשידנַאלסור ןופ ןסַאג יד רעביא טעײלשעגמורַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,םימותי

 ןוא קנַארק .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא טעטש

 "עגמורַא ךיז ךעלרעדניק עטנלע יד ןבָאה ,ךעלרעּפרעק ןוא קיטסייג ןכָארבעצ

 ױזַאיװ ןגעוו ענעדיישרַאפ טכוזעג ןוא טניה עדליוו סעדַאטס יד יװ טּפעלש

 ןסירעגּפָא ,לרוחב רעטנלע ןַא ןיײלַא קידנעייז ,ןבעל םייב ןטלַאהרעד וצ ךיז
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 -בישעג עכעלרעדיוש יד ןבָאה ,החּפשמ ןוא םייה רעד ןופ ,עמַאמ-עטַאט ןופ

 רעד ןופ טייצ יד טנָאמרעד רימ םימותי ענעזָאלרַאפ יד-טָא ןגעוו סעט

 ךיא ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ענדָארג ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד

 בָאה גנומיטש רעד ןופ טסולפנייַאַאב .רעפיױקרַאפ-ןסָאריּפַאּפ ַא ןעוועג ןיב

 ,"ןסָאריּפַאּפ; דיל סָאד ןבירשעגנָא ךיא

 זיא רַאוטרעּפער רעזנוא ואוו ,?םָאד ינדָארַאנ; רענווָאק ןיא קידנליּפש

 .ןעגניז וצ ןעמוקעגסיוא טינ ללכב רימ זיא ,ןסעיּפ עטסנרע ןופ ןענַאטשַאב

 -ַאּפ/ ,ןלָאר עשימָאק-ףוב טליּטשעג ךיא בָאה עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע יד

 "רעדיל ןלעפסיוא ןעמונעג רימ טָאה'ס ןעוו .דיל טסנרע ןַא זיא "ןסָאריּפ

 "יּפַאּפ, ןָא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ ףיוא לַאירעטַאמ

 טוג רעייז לדיל סָאד ךיז טעוװ ,טכַארטעג ךיא בָאה ,ָאידַאר רעד ףיוא .*ןסָאר

 ןוא ףָארטס ןטירד םעד ןבירשעגוצ ,טעברַאַאב דיל סָאד בָאה'כ ,ןסַאּפנײרַא

 ריא רַאפ ןעגנוזעגרָאפ סע בָאה ךיא .קיזומ יד טרישזנַארַא טָאה ינעשזד

 ,דיל םענופ ןרָאװעג טרירעג קרַאטש זיא יז ןוא טסקעט ןטימ

 רע ,טרַאה ינדיס וצ טריזילַאנגיס ךיא בָאה טנַאװ רעד ןיא ּפַאלק ַא טימ

 ןופ ןרערט ךיז ןסיג סע ןוא דיל סָאד םיא רַאפ גניז ךיא .ןעמוקנײרַא לָאז

 -עגנירַא זיא ַאטרעב .טנַאװ רעד ןיא רע טּפַאלק רעטרעוו ןָא .ןגיוא ענייז

 : ענעקָארשרעד ַא ןפָאל

 ...טימ ,הלילח ,סעּפע -- ןסיוו יז ליוו -- ןעשעג זיא סָאװ --

 רעה -- ינדיס יז טקיאורַאב -- םענייק טימ ןעשעג טשינרָאג זיא'ס --

 ,לדיל יינ ַא סווָאקָאלבַאי וצ וציךיז

 טצכולש -- ןצרַאה םייב טּפוצ'ס ,טעּפילכ ַאטרעב --- לָאמַאכָאנ גניז ךיא

 זױלב ךיז טָאה'ס .לדיל םענופ טרעטסײגַאב ךיוא זיא ןַאמריופ ,סױרַא יז

 יז ןבָאה --- "ןסָאריּפַאּפ , .דיל סָאד ןפורוצנָא ױזַאיװ תועד-יקוליח ַא ןפַאשעג

 סעּפע סָאװ :ןעלציוו ךיז טעוו'מ .ןעמָאנ רעקיסַאּפ ןייק טשינ זיא --- ןטלַאהעג

 : ןעמָאנ ןלעניגירָא ןיימ ייב ךיז טלַאה ךיא ? ןרַאגיצ טשינ סָאװרַאפ ? ןסָאריּפַאּפ

 ןקידנעמוק ןיימ ףיוא דיל סָאד ןעגניז לָאז'כ ןעמיטשַאב רימ ,*ןסָאריּפַאּפ,

 "וצ יד ףיוא ןכַאמ טעוו'ס קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ןעז ןוא םַארגָארּפ-ָאידַאר

 ,סרערעה

 ,ץַאיַאּפ רעד סָאד ןיב ךיא זַא טסואוועג ָאי ןבָאה סָאװ עטלייצעג יד ןופ

 טָאה יז .(עקשַאירַאמ) ירעמ רעטסעווש ןיימ ןוא לעזיימ ַאלעב ןעוועג ןענייז

 זיא סָאד זַא טכַאמעג קידנסיוו טשינ ךיז ןוא םַארגָארּפ ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז

 ןיימ וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז טָאה ,רעדיוו ,ַאלעב ,וָאקָאלבַאי לרעדורב ריא
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 -עגוצ ךיז ןוא רעטַאעט ןיא ןעוועג ןיוש יז זיא טייצ רעד ךרוד .םַארגָארּפ

 ."לצעג; ןופ גנולעטשרָאפ-טנוװָא רעד וצ טיירג

 בָאה'כ .םַארגָארּפ-ָאידַאר ןקידנעמוק ןיימ ףיוא טרַאװרעד םיוק ךיז בָאה'כ

 ןעמונעג ךיז ךיא בָאה טצעל"וצ ןוא רעדיל ייווצ עטשרע יד ןעגנוזעגּפָא רעירפ

 יו טייג'ס -- ןפָארטס ייווצ עטשרע יד ןעגנוזעגּפָא בָאה'כ ,"ןסָאריּפַאּפ, וצ

 רימ וצ טלכיימש ,רענעילַאטיא ןַא ,ןַאמ-לָארטנָאק רעד וליִפַא .טרימשעג

 רעד .םיא טלעפעג'ס ןמיס ַא ,רעמיצ-לָארטנָאק ןופ רעטסנעפ ןסיורג ןכרוד

 15 עניימ ןוא גנַאל-וצ ןגיוצרַאפ ךיז טָאה םַארגָארּפ ןיימ ,ךיז טקור רעגייז

 ,ןיײלַא ךיז רַאפ גניז ךיא זַא טשינ סייוו ןוא גניז ךיא .רעביארָאפ ןענייז טונימ

 ןטירד םענופ ןטימ עמַאס ןיא טפול רעד ןופ ןעמונעגרעטנורַא ךימ טָאה'מ לייוו

 ,"ןסָאריּפַאּפ; ןופ ףָארטס

 רעייז ךיוא ןענייז ינעשזד ןוא ןַאמריופ .טנוזעג קיטש ַא סע טסָאק רימ =

 "עג טנעקעג דיל סָאד טָאה ױזַא יװ !ןיוש ןוא לַאפכרוד ַא זיא'ס ,ןגָאלשרעד

 ,סקַאמילק ןופ ןטימ ןיא ןסירעגרעביא ךימ ךָאד טָאה'מ ,ןרעוװ ןלעפ

 רַאקסָא רימ וצ טגָאז ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םוצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 : ןירג

 ,ריד וצ ןדער ליוװ יז ,טרינָאפעלעט טָאה רעטסעווש ןייד ,יבַאי ---

 יװַא ...?ןרינָאפעלעט לָאז ירעמ ,ןלַאפעגנייא רימ זיא ץרַאה סָאד

 :רעטסעווש ןיימ וצ רינָאפעלעט ךיא ...? רעטַאעט ןיא ...? טעּפש

 טנייה טסָאה וד סָאװ דיל ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --- יז טגָאז -- עקמייח --

 ןַא רָאג ךָאד זיא'ס ...ןסָאריּפַאּפ ...יד טימ ?ָאידַאר רעד ףיוא ןעגנוזעג

 ? טקידנערַאפ טשינ וטסָאה סָאװרַאפ ! םַאנסיוא

 ,טקידנערַאפ טשינ בָאה'כ סָאװרַאפ השעמ ַא ריא לייצרעד ןוא ייג טָא

 -- שיטסַאקרַאס רעביא ךיא גערפ -- ?םַאנסיוא ןַא עקַאט זיא דיל סָאד --

 ! תורּפכ ףיוא אמתסמ גיוט'ס

 רעטסעווש ןיימ זיא -- ןייז וטסלָאז טנוזעג ?וטסדער סָאװ ,עקמייח --

 ...ןיבמ ַא זיא רעטסעווש ןייד !םַאנסיוא ןַא זיא דיל סָאד -- ךיז רעסיוא

 ...ןעז ןיוש טסעוו

 "טנע ןיימ זיא --- ןרעיוא סמלוע-לש-ונובר םעד ןיא ליומ ןייד ןופ ,ונ ---

 ,ןרימירג ךיז ףיול ךיא ןוא ,רעפ

 ףיוא טנעדיצניא םעד ןגעוו ןַאלעב ךיא לייצרעד גנולעטשרָאפ רעד ךרוד

 : רימ טימ טריזיטַאּפמיס יז .ָאידַאר רעד

 -עג ךימ יז טָאה --- לָאמַאכָאנ גָאטכָארעביא ןעגניז סע ריא טעוו --
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 ,םַארגָארּפ בױהנָא ןופ *ןסָאריּפַאּפ; טגניז ,ףוס םוצ טָאטשנָא רָאנ --- טסיירט

 ,ןטימניא ןגָאלשרעביא טשינ ךייא טעוו'מ זַא רעכיז ןייז ריא טעװ

 ?לדיל ַא בילוצ ןבעל סָאד ןעמענ ךיז ,אלימ !טכערעג ךיוא יז זיא

 :ריט ןיא טּפַאלק טרַאה ינדיס !ַאהַא -- ירפרעדניא דלַאב ןגרָאמ ףיוא

 -עגפיוא טָאה'ס !עיצַאסנעס ַא זיא "ןסָאריּפַאּפ , דיל ןייד ,ווָאקָאלבַאי --

 -עלעט רעד ףיוא טשינ טרעה ןָא-טנוװָא ןטכענ ןופ .ןילקורב ץנַאג טרעדור

 ליפיוזַא ןעמוקעגנָא ןיוש ןענייז טכַאנרעביא .ָאידוטס רעד ןיא ןעגנילק וצ ןָאפ

 ןקַאּפרַאפ וצ ייז ןטסַאק ַא ןבָאה ףרַאד'מ ,ךעלווירב טימ ךעלטרַאק

 : טגנילק ןָאפעלעט רעד

 ,"גנילרעווצ דנע ןיילק; ןופ ןפורעג ךימ טָאה'מ ! ןַאמריופ זיא'ס ,יבַאי ---

 זַא ךיז ןטעב רענייא יו עלַא ;ןעגנילק וצ ףיוא טשינ טרעה ןָאפעלעט רעייז

 ,"ןסָאריּפַאּפ; ןעגניז םַארגָארּפ ןקידנעמוק ןייז ףיוא לָאז ץַאיַאּפ רעד

 -רַאפ סנעמעלַא ןבעגעגכָאנ ןוא ןטעב גנַאל טזָאלעג טשינ ךיז בָאה ךיא

 ןדיא רעטנזיוט !"ןסָאריּפַאּפ -- ןוא דרע ןוא למיה ןרָאװעג זיא'ס .גנַאל

 ?ןפיוק סע ןעמ ןעק ואוו ןוא טקורדעג ןיוש זיא דיל סָאד יצ ךָאנ ךיז ןגערפ

 סלַא ָאטָאפ ןיימ טימ *ןסָאריּפַאּפ, ןופ טסקעט םעד ּפָא-ןקורד סרָאטנָאּפס עניימ

 "עג רעייז ןיא רעדָא ,טסָאּפ ךרוד םינוק ערעייז וצ סע ןקישעצ ייז .ץַאיַאּפ

 ןוא ןטעב ףיוא ךעלעשיק-עפָאס ענעדייז טריצירבַאפ ךיוא ןבָאה ייז .טפעש

 ףיוא ,ץַאיַאּפ ןופ דליב סָאד ןטפָאהעגסיױא ןעוועג זיא טייז ןייא ףיוא .ןענַאװיד

 עשינייטַאל טימ טקורדעגּפָא ןעוועג זיא ךעלעשיק יד ןופ טייז רעטייווצ רעד

 .?ןסָאריּפַאּפ, ןופ ןיירפער רעד תויתוא

 ןיימ ןגעוו סעיינ יד טכיירגרעד ךיוא ןיוש טָאה רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא

 !טשינרָאגבש טשינרָאג זיא'ס :ךיז טסיירט'מ .ָאידַאר רעד ףיוא גלָאפרעד

 ןטעב'ס ...ןטפול רעד ןיא ןּפעװסיױא טעוו'ס ! זָאלב-ןפייז רעקיטכַאנרעביא ןַא

 םעד טלָאװעג ןטלָאװ עכלעוו סרָאסנָאּפס ערעדנַא ןַאמריופ ןַאמרָאנ ייב ךיז

 .יקסוועלוגָאמ לעומעס ,ןיטנע לַא : ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר ערעייז ףיוא ץַאיַאּפ

 סע גניז שטָאכ ,*ןסָאריּפַאּפ, זיא םַארגָארּפ ןיימ ףיוא רעגַאלש רעטסערג רעד

 ריד ךיא בָאה סָאװ ,עקמייח ,ונ :ךיז טסיורג רעטסעוװש ןיימ .ךָאװ עדעי

 ?ןיבמ ַא זיא רעטסעווש ןייד ? טגָאזעג

 ,טלעוו רערָאג רעד ףיוא ןעגנוזעג טרעוו *ןסָאריּפַאּפ , דיל ןיימ ,ללכה

 ,םויה-דע םוטעמוא רעגַאלש ַא ךָאנ זיא ןוא ,תונושל ענעדיישרַאפ ףיוא
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 ןסָאריֿפַאֿפ, ףיוקרַאפ ךיא

 סלַא ןרָאװעג טלייוורעד זיא ןלַאװ עלַארעדעּפ יד ןיא .19232 ,רעבמעווָאנ

 "יא .טלעווזור ָאנַאלעד ןילקנערפ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ

 טרעוו טציא) 1922 ,ץרעמ ןיא טלעווזור טנעדיזערּפ טָאה טמַא םעד ןעמונעגרעב

 דנַאל עצנַאג סָאד .(רַאונַאי ןיא טריפעגכרוד עינָאמערעצ-גנורעוושנייא יד
 טָאה סָאװ ,עיצַארעּפסעד רעלַאטָאט ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה
 קנעב בור סָאד ,עטכישעג רענַאקירעמַא רעד ןיא ןכיילג סנייז טַאהעג טשינ

 -רַאפ ערעייז ןריױלרַאפ ןבָאה םירידַא םיריבג .טכַארקעג ןבָאה דנַאל ןרעביא
 ,ןבעלוצרעביא גָאט ַא ןעלטימ ןָא ,םינויבא טכַאנרעביא ןרָאװעג ןוא סנגעמ
 טליפעג ךיז ןבָאה עלַא .רעטיב ןוא רעטסניפ ןעוועג רָאג זיא רעטעברַא םעד

 לָאז טלעווזור זַא ןגיוא יד טקוקעגסױרַא טָאה'מ .ףיש רעקידנעקניז ַא ןיא יו

 טָאה טלעווזור רעכלעוו טימ עזַארפ עשירָאטסיה יד .העושי יד ןעגנערב ןיוש
 ארומ סָאװ טשינ ןבָאה רימ; :עינָאמערעצ-גנורעוושנייא ןייז ייב טצונַאב ךיז
 רעבָא ,שיטסימיטּפָא ןעגנולקעג עקַאט טָאה *ןיילַא ארומ רעד רַאפ ץוח ןבָאה וצ
 םענופ ןגירקסיורַא ךיז טנעקעג טשינ דנַאל סָאד טָאה ןזַארפ עגולק טימ
 .סיזירק ןכעלקערש

 ןרעביא קנעב עלַא : ןעוועג זיא טערקעד רעטשרע סטלעווזור טנעדיזערּפ

 רעד ךרוד .ץרעמ ןטפ ןזיב ןט6 םעד ןופ טכַאמרַאפ ןייז ןלָאז דנַאל ןצנַאג
 טרפב ,ןעגנורָאּפש ערעייז ןופ ינעּפ ַא ןבעגסױרַא טשינ םענייק ןעמ לָאז טייצ
 עלַאמינימ ַא ןלָאצסױא ןעמ טעװ רעטעּפש .סעיצקַאזנַארט עלעיצרעמָאק רַאפ
 רעד .ןעגנונעדרָארַאפ עיינ יד טפַארק ןיא ןיירַא ןלעוו'ס זיב ןמוזמ ןיא עמוס
 טעווס, :םזיציטּפעקס טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רעװענַאמ רעקיזָאד
 ...טשינ ןיוש סע ןעק ןטַאש רעבָא ,"עצישטרָאג ןטיוט ַא יו ןפלעה עקַאט

 "לצעגע וליפַא ןיוש טָאה ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ךיז טָאה'ס .דנַאטשוצ ןשיטירק םענײמעגלַא םעד ןפמעקַאב טנעקעג טשינ
 רַאפ ץורית-רעטַאעט רעד זיא לָאמ סָאד .עסַאק רעד ןופ עפש יד ןָאטעגּפָא
 ַא רעטַאעט ךָאד זיא ןעמעלַא ךָאנ .רעטקיטכערַאב ַא ןעוועג ןטייצ עטכעלש
 עלופ ןגירק ןופ .םעד ןָא ןײגַאב טכייל ךיז ןעמ ןעק טיונ ַא ןיא .סוסקול

 ,ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק רָאג ןיוש טָאה עשזַאג

 ,עלעטעצ ַא טימ ןטרָאג-רעדניק ןופ טקישעגקירוצ ןעלעקנַאי ןיימ טָאה'מ
 םעיינ ַא זנוא טרידנעמָאקער הנכש ַא ,לרעיוא ןייז ןגעוו סעּפע ןָאט ןלָאז רימ
 רָאטקָאד רעיינ רעד !םילוח-אפור ַא זיא רע זַא ךיז טרעווש יז .רָאטקָאד
 סע טעװ ,ןעלדנַאמ יד ןדיינשסיוא ןעלעקנַאי ףרַאד'מ זַא גנוניימ רעד טימ זיא
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 סעיצַארעּפָא יד ןרעוו ךעלטנייוועג ,ךיוא לרעיוא סָאד ןרירוקסיוא אלימב ןיוש

 ואוו .ןלייאוצ ךיז ןעמ ףרַאד לַאפ םעד ןיא רעבָא ,טייצ-גנילירפ טכַאמעג

 ?טלעג רעבָא ןעמ טמענ

 ייווצ ןיירַא ךיז ןעװַאי ,גנולעטשרָאפ ַא רַאפ עבָארעדרַאג ןיא קידנציז

 ןבָאה ייז .עיצקודָארּפ-ינזיד טלָאװ ַא ןופ יו סיוא ןעעז סָאװ ךעלעשטנעמ

 ןוא יקסנישטבָאב : רָאזיוװער סלָאגָאג ןופ ןּפיט עשימָאק ייווצ יד ןיא טנָאמרעד

 .לוק ַא ףיוא ךיז ןכַאלעצ ןופ ןטלַאהעגנייא םיוק ךיז בָאה'כ .יקסנישטבָאד

 | : רָאפ ךיז טלעטש ךעלדנױשרַאּפ ייווצ יד ןופ רענייא

 רעדורב ןיימ זיא רע ,קעשזד ןיב ךיא .ןעמַאק רעדירב יד ןענייז רימ --

 וָאשזד רעדורב ןיימ ,ןַאמסטּפעשעג רעד ןיב ךיא .םיפתוש ןענייז רימ .וָאשזד

 ..יָאנַאיּפ טליּפש רע ,רערישזנַארַא-קיזומ רעד זיא

 -- דייס-טסיא רעד ףיוא ןרעלעק עשינעמור-שידיא ייד ןיא ליּפש ךיא ---

 "עק יד ייב ךיז ןטעב ןדיא יד --- קעשזד לרעדורב ןייז וָאשזד רעביא טגָאלש

 ייברעד ןכַאמ ייז .רעדיל ערעייא ייז רַאפ ןעגניז רָאנ ןלָאז ייז ,סרעגניז-רעל

 . ."ןסָאריּפַאּפ, ןליּפש ןוא ןעגניז ייז רַאפ לָאז'מ ןליוו עלַא .עבטמ ענייש ַא

 -רעסעמ טימ וָאשזד לרעדורב ןייז ןָא-טקוק ןַאמסטפעשעג רעד קעשזד

 ןלייצרעד וצ ךיד טעב רעװ ! םכח :סיוא ןקירד ייז .ךעלעגייא יד ןיא ךעטש

 לדיל ןרַאפ ןטעב טציא ךָאד טעװ רע ...?"ןסָאריּפַאּפ; יד ןגעוו השעמ ַא

 !לעג טימ קעטנָאיַאמ ַא

 קעשזד טמענ -- רעדיל עשידיא ערעלוּפָאּפ ןפיוקרַאפ ןוא ןקורד רימ ---

 ןיא ,טירטס-גנילבָאר ףיוא זיא סיפָא ןוא טפעשעג רעזנוא --- ןינע םעד רעביא

 !ץַאיַאּפ רעד טנייז ריא .קירב רעד ןבעל דלַאב ,גרובסמַאיליװ

 יז ןבָאה ןעמעוו ןופ ןוא ןענַאװ ןופ .טלַאק רימ טרעוו עגַארפ רעד ןופ

 ...? טסואוורעד ךיז

 זיא'ס ,עכ-עכיעכ ... .ךייא וצ ןגָאלשרעד ָאי ךיז ןבָאה רימ ,טעז ריא ---

 טָאה ןַאמריױפ רעטסימ רעשזדענעמ רעייא ...גנירג ןעמוקעגנָא טשינ זנוא

 .י."ןָאשיזָאּפָארּפ-סענזיב; ַא ךייא רַאפ ןבָאה רימ ,טנייז ריא רעוו טגָאזעג זנוא

 קוק ךיא .ןגעוו-אצוי ןופ ךיא גערפ --- ? ךייא רַאפ ןָאט ךיא ןעק סָאװ ---

 רעוװ ייז ןשיװצ ןדיישרעטנוא טשינ ןעק ךיא ןוא ךעלרעדירב ייווצ יד ףיוא

 רעשיטנעדיא ןַא ןענייז ייז זַא ךיז ךיא ּפַאכ .וָאשזד זיא רעוו ןוא קעשזד זיא'ס

 יז ןענייז עדייב .רעסַאװ ןּפָארט ייווצ יוװ ןרעדנַא ןיא רענייא ןטָארעג ,גניליווצ

 עקיבלעז יד ןגָארט ייז .טעמכ רעדניק ייווצ יוװ ,סקואוו םעניילק רָאג ןופ

 רעו ףערט ןוא הירב ַא ייז ייג טנייה .ךעלשוילעּפַאק ןוא ןטַאװַארק ,ןגוצנָא

 ? רעוו זיא'ס
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 -עכ ...דיל רעייא ,עכ-עכ-עכ ,ךייא ייב ןפיוק טלָאװעג ןטלָאװ רימ --

 ןושל טימ קעשזד ןַאמסטפעשעג רעד סױרַא טמוק -- .. .*ןסָאריּפַאּפ , ,עכ"עכ

 סע ןליוו רימ .עלעּפעק ןטימ וצ-טלקָאש ןוא רעטנוא טלכיימש וָאשזד ןוא

 רעד טימ ץַאיַאּפ ןופ דליב רעייא טימ ,רעטרעוו יד טימ קיזומ יד ,ןקורדּפָא

 ,ןפיוקרַאפ סע ןלעוװ רימ ,עקסַאמ

 "רעטנורַא למיה ןופ םיכאלמ ןענייז ייז :ןרעיױא עניימ טשינ ביולג ךיא

 ...ןעמוקעגרעטנוא רימ ייז ןענייז ,רָאטקָאד ןרַאפ טלעג ףרַאד'כ ! טקישעג

 ערעייא ףיוא טכער עכעלסילשסיוא יד רַאפ טלָאװעג ריא טלָאװ ליפיוו ---

 ווא ירערבייל, ןיא טרירטסיגער דיל סָאד טָאה ריא ...., ןיימ'כ ? "ןסָאריּפַאּפ,

 ,ןָאט ןילַא סע רימ ןלעװ ,עכ-עכ-עכ ,טשינ ביוא ? ןָאטגנישַאװ ןיא *סערגנָאק

 ...טכער עלַא ןפיוקרַאפ זנוא טעװ ריא יו לענש ױזַא ,ןעמָאנ רעזנוא ףיוא

 "יּפַאּפ; דיל סָאד --- דלַאב ייז ךיא גָאז -- טניירפ עביל עניימ ,טרעה --

 -סילשסיוא יד .ןעמָאנ םענעגייא ןיימ ףיוא טרירטסיגער ןיוש ךיא בָאה *ןסָאר

 טיירג ןיב ךיא !ןָאילימ ַא רַאפ םענייק ןפיוקרַאפ טשינ ךיא לעװ טכער עכעל

 טלעג םעד רַאפ .דיל סָאד ןקורד וצ ףיוא טכער סָאד זיולב ןפיוקרַאפ וצ ךייא

 ןפרַאד טשינ רימ ריא טעװ סיוארָאפ ןיא ןלָאצנייא רימ טעװ ריא סָאװ

 "ליג זיא עיצַארטסיגער יד יוװ גנַאל ױזַא רַארָאנָאה-רָאטיױא ןייק רעמ ןלָאצ

 ןביילב דיל ןפיוא טכער ערעדנַא יד רעבָא .,רָאי 28 ןצנַאג טניימ סָאד ,קיט

 .עניימ

 וָאשזד ןוא םיכסמ דלַאב קעשזד זיא --- טגָאז ריא יװ ןייז לָאז ,אלימ ---

 טליװ ריא .םיכסמ ךיוא זיא רע זַא עלעּפעק ןטימ וצ-טלקָאש ןוא טלכיימש

 רַאפ ןלעו ריא טעװ ,ץַאיַאּפ רעטסימ ,רעגייטש ַא ,לפיוו ! ױזַא ןייז לָאז ,ױזַא

 ,וָאשזד טגערפ --- ? *ןסָאריּפַאּפ, דיל סָאד זיולב ןקורד וצ ףיוא טכער יד

 יד ףיוא לגיּפש ןכרוד קוק ןוא סיױרַא-גָאז ַא ךיא ביג --- רַאלָאד 200 --

 בָאה ךיא .תושלח ןיא ןלַאפעגקעװַא טשינ ןענייז ייז יצ *סרעשילבָאּפ, ייווצ

 יד ןוא רָאטקָאד םעד טלָאצַאב טלָאװ עמוס יד זַא ןָאטעג-ןכער ןלענש ַא

 ,ןייגסיוא םייב טלַאה סָאװ יסילָאּפ-סנערושניא רעקיצנייא ןיימ ףיוא עימערּפ

 ,ןלָאצַאב טשינ דלַאב לעוו'כ ביוא

 ,ךעלעּפעק יד ייב ךעלרעדירב-ןעמַאק יד ךיז ןּפָאכ -- 111 רַאלָאד 200 --

 עלופ טימ ,"סגנָאס, עטסעב יד רַאפ ?ץַאיַאּפ רעטסימ ,ריא טדער סָאװ ! יוא

 ,..רַאלָאד 20 זיב ...15 ןופ יו רעמ טשינ רימ ןלָאצ ,טכער-עיצַארטסיגער

 יד טגערפ . ..*סגנָאס, ערעייז עלַא ןקורד רימ .ץ'דנור ,ןשטיווָאריאמ טגערפ

 ?זיולב ןקורד רָאפ רָאלָאד 200 ,ןגָאז ךייא ןלעוװ ייז ,ןרָאטיזָאּפמָאק ערעדנַא

 ? ךעלגעמ סע זיא יו
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 -- זיירּפ םייב ךיז ךיא טלַאה -- ןכַאמ טשינ סע ךיא לעװ רעקיליב --

 ! רַאלָאד 200 ןבָאה זומ ךיא

 ןקור ךעלרעדירב-ןעמַאק עדייב .גנולעטשרָאפ רעד וצ ןרימירג ךיז םענ'כ

 .ךיז ןשיווצ ךרוד ךיז ןהנעט ייז זַא לגיּפש ןכרוד עז ךיא .,טייז ַא ןָא קעװַא ךיז

 ייב ןיוש ןלעװ רימ !רעטרַאּפשעגנײא ןַא :סעקציײלּפ יד טימ ןשטעווק יז

 : טגָאז קעשזד ןוא רימ וצ סיוא ךיז ןעיירד ייז ,ןּפַאכ טשינ האיצמ ןייק םיא

 עטקורדעג יד !טלעג טימ ןגעמרַאפ ַא זיא רַאלָאד 200 ,ץַאיַאּפ רעטסימ ---

 ךיוא טסָאק ןקורד סָאד .קיטש ַא רעדָאװק ַא רַאפ רימ ןפיוקרַאפ ךעלדיל

 "יו רימ ןענייז ,עכדעכ-עכ ....רַאלָאד 200 טליוװ ריא זַא רעבָא .גונעגרעביא

 םוצ ןטיירגוצ סע ןלעוװ רימ ,דיל םענופ עיּפָאק ַא זנוא טיג ...ןבעג וצ קיל

 רימ ןלעוו ,קנעב יד ןענעפע טעוװ טלעווזור טנעדיזערּפ יו ךיג ױזַא ןוא ,קורד

 רימ .ןעיורטעג זנוא טגעמ ריא .רַאלָאד 200 עצנַאג ףיוא קעשט ַא ןבעג ךייא

 "נָאק ַא ןביירשרעטנוא טעװ ריא זיב ןָאטּפױא טשינרָאג יוו-ייס ךָאד ןענעק

 רע .קיומ רעד ןיא ןקוקנײרַא וָאשזד רעדורב ןיימ לייוורעד לָאז ,טקַארט

 ןלָאז ךעלרעדניק יד זַא ָאנַאיּפ רַאפ טנעמשזדנַארַא ןגנירג ַא ןכַאמ ןפרַאד טעוו

 ערעלוּפָאּפ יד ףיוא סרעמָאטסָאק עטוג ןענייז סעמַאמ יד .ןליּפש ןענעק סע

 ,טקַארטנָאק ַא טימ קעשט ַא ןטיירגוצ ןלעו רימ .ךעלדיל

 רעייז ףרַאד ךיא -- קיצרַאהנּפָא ייז ךיא גָאז --- טניירפ עניימ ,טרעה ---

 .ןגרָאמ יו רעטעּפש טשינ ןוא ,שעק רַאלָאד 200 ןופ עמוס יד ןבָאה קיטיונ

 טכער סָאד ןפיוקרַאפ וצ ךייא טיירג ןיב ךיא סָאװ הביס יד ךעלטנגייא זיא סָאד

 -עפע ךיז ןלעוו קנעב יד ןעוו ,רָאי 28 ןופ ןימרעט ַא ףיוא דיל ןיימ ,ןקורד וצ

 ןפַאש רימ ריא טנעק ...ןבעג"הצע ןַא זיא סע יװ ןיוש ךיז ךיא לעװ ןענ

 -עג טפעשעג סָאד זיא ,טייצ רעד ןיא ןגרָאמ יו רעטעּפש טשינ טלעג סָאד

 ...טשינ ריא טנעק ,טכַאמ

 יד ךייא רַאפ ןגירק וצ ןריבורּפ ןלעו רימ ,ץַאיַאּפ רעטסימ ,יעקדָא --

 וצ ךייא עמוס יד טשינ ןבָאה רימ לייוו טשינ זיא'ס ,טייטשרַאפ ריא .שעק

 וצ-טלקָאש ןוא רעטנוא טלכיימש וָאשזד ןוא ,קעשזד ךיז טרעפטנערַאפ --- ןבעג

 .ןסיוו ןזָאל ךייא ןלעװ רימ ,טכַאמרַאפ ןענייז קנעב יד -- עלעּפעק ןטימ

 טגָאלּפ'ס .עבָארעדרַאג ןיימ ייז ןזָאלרַאפ ךעלעּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ

 ,גנולדנַאה ןיימ טימ טמעשרַאפ ייז בָאה'כ זַא ליפ ךיא .ןסיוועג סָאד רימ

 ךָאד טָאה ה"ע עטַאט ןיימ .טשינ ייז יורטעג ךיא זַא סיוא עקַאט ךָאד טמוק'ס

 עקַאט ייז ןלָאז ואוו ."תוכז ףכל ןייז-ןד ןשטנעמ ַא ףרַאד'מ/ זַא טנרעלעג רימ

 יז סילשַאב ךיא ?טכַאמרַאפ ןענייז קנעב עלַא זַא שעק רַאלָאד 200 ןעמענ

 ןגרָאמ ףיוא .טלעג סָאד ןעגנערב טשינ ןלעו ייז ןעוו וליּפַא ,דיל סָאד ןבעג וצ
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 עלעקעז םענעריּפַאּפ ַא טכַארבעג רימ ךעלרעדירב-ןעמַאק יד ןבָאה טנוװָא ןיא

 ןעמעוו ייב ןבילקעגפיונוצ ייז ןבָאה טלעג סָאד .שעק ןיא רַאלָאד 200 טימ

 בָאה ךיא ,ןטָאנקנַאב עניילק ןוא טלעג"רעבליז ןיא -- טנעקעג ןבָאה ייז רָאנ

 ,ענעביוהרעד קעװַא ןענייז רעדירב-ןעמַאק יד .טקַארטנָאק ַא ןבירשעגרעטנוא

 .י.ןעוט ייז סָאװ טסואוועג ָאי אקווד ןיוש ןבָאה יז

 -ערּפ יד טלָאצַאב בָאה'כ :ןעוועג זיא עיצקַאזנַארט רעד ןופ לכה-ךס רעד

 -עסנַאט סעלעקנַאי רַאפ רָאטקָאד םעד טלָאצַאב ,סנערושניא ןיימ ףיוא עימ

 ,לרעיוא םוצ האופר ןייק טכַארבעג טשינ טָאה'ס שטָאכ ,עיצַארעּפָא-סיטייל

 ןיימ ןפיוקרַאפ ןוא ןקורד ןרַאפ רַארָאנָאה םעד ט'רטּפעג ךיא בָאה םורַא ױזַא

 עטשרע יד סָאװ רָאי 28 ןופ ןימרעט ַא ףיוא *ןסָאריּפַאּפ, דיל-רעגַאלש

 יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבָאה ,רעדיוו ,רעדירב-ןעמַאק יד ,טליג עיצַארטסיגער

 ןוא ,דיל םענופ ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןיא טפיוקרַאפ ןרָאי

 סָאד ןבעגעג ייז בָאה ךיא עכלעוו ףיוא ,רעדיל עטקורדעג ערעדנַא עניימ ןופ

 .ןקורד םוצ טכער

 ןיא ,טירטס-גנילבָאר ןופ .טעברַאעגפױרַא ךיז ןבָאה רעדירב-ןעמַאק יד

 ,םעיינ ַא ןיא ןבילקעגרעבירַא ךיז ייז ןבָאה ,קירב רעד ןבעל ,גרובסמַאיליװ

 ןרָאװעג זיא *סרעהדָארב-ןעמַאק; עמריפ יד .ייוודָארב ףיוא ןינב םענרעדָאמ

 רעדיל עשידיא ןוא עשילגנע ןופ סרעבעגסױרַא עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא

 ןוא ןעוועג זיא עיצקַאפסיטַאס עטסערג ןיימ .קיזומ רעשיסַאלק ןופ ךיוא ןוא

 ענעדיישרַאפ ייב ןבעגעגוצ ןבָאה ךעלרעדירב:ןעמַאק יד סָאװ סָאד ןבילברַאפ

 ,"ןסָאריּפַאּפ, דיל ןיימ ייז טָאה סיפ יד ףיוא טלעטשעג זַא :ןטייהנגעלעג
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 !עסעיּפ יד -- זיא רקיע רעד

 ןיימ ןעוועג זיא סָאד .טנוװָאןרֶע ןַא רימ טמוק ס}/

 גָאלש ךיא .ןירג:קינלוקס :עסערּפמיא רעד טימ ךַאמּפָא

 ּפָאק ַא ןעיירדרַאפ ללכב ךיז לָאז ךיא יצ העד רעד טימ ךיז

 רעטעװ רעד .טייצ רערעטיב רעד ןיא "טיפענעב; ַא טימ

 רעד ףיוא טלַאק ןוא סַאנ זיא'ס ,למור םוצ וצ ךיוא טליּפש

 טציז םלוע רעד ןעוו ,טנוװָא-ךָאװנטימ ןטושּפ ַא ןיא ןעמוק טעװ רעוו .המשנ

 .ןעניז ןיא טשינ םענייק רָאג טגיל'ס ? טנוװָא תבש םייה רעד ןיא וליפַא

 : ךיז רַאפ טיפענעב ַא ןרישזנַארַא ָאי לָאז'כ רימ ט'הצע ןירג

 טעוו'ס לפיוו -- ןייא רימ רע טדער -- ? ןרילרַאפ וצ וטסָאה סָאװ --

 .ןבָאה טשינ ךָאד וטסעוװ תואצוה ןייק .טלעג ןענופעג ךָאד זיא ןעמוקניירַא

 וד ןוא גנולעטשרָאפ רעד וצ ןפרַאד טסעוװ וד סָאװ ץלַא ןלעטשוצ ןלעװ רימ

 זיא !?טכעלש .עמַאננייא-ָאטורב רעד ןופ טנעצָארּפ 50 עצנַאג ןגירק טסעוו

 טליּפש עסעיּפ ַא רַאפ סָאװ : עגַארפ יד רעבָא ךיז טלעטש .טכערעג ךיוא רע

 ַא ןיא םלוע לקיטש ַא ןעיצוצ לָאז סָאװ ,טיפענעב:טנווָא-ןרע ןיימ וצ ןעמ

 רעד קנַאדעג ןפיוא רימ טמוק'ס ?טרעצנָאק ַא ןכַאמ ?טנוװָא קיטשרענָאד

 בוא .רעטַאעטייטרעביל ןיא טריזינַאגרָא טָאה טרַאה ינדיס סָאװ טיפענעב

 ןילַא טרַאה ןוא ,ךיא רעלק ,רעטַאעט ןסיורג ַאזַא ןליפנָא טנעקעג טָאה רע

 טירטפיוא ןכעלנעזרעּפ םעד קנַאד ַא ןעגנולעג םיא זיא סָאד זַא ןבעגעגוצ טָאה

 טשינ ,ומצעבו ודובכב ,ץַאיַאּפ רעד לָאז סָאװרַאפ .טרעצנָאק ַא ןיא ץַאיַאּפ ןופ

 םעד ןופ טנוװָאױרע םעד דובכל עמַארד רעשילַאקיזמ ַא ןיא ןטערטפיוא

 ? ווָאקָאלבַאי םייח רעליּפשיױש

 רקיע רעד) "גניהט יהד זיא יעלּפ יהד, :טגָאזעג ןבָאה לָאז ריּפסקעש

 רעד םורַא ךיז יירד ךיא .טכיל טימ יו עסעיּפ ַא ךיא ךוז .(עסעיּפ יד -- זיא

 :סרעביירש'ןסעיּפ ןוא ןגרוטַאמַארד יד ייב ךיז טעב ךיא .?לַאיָאר-עפַאק;

 ןבָאה ייז ,טנװָא-ןרע ןיימ וצ עסעיּפ רעיינ ַא ףיוא טכער יד רימ טפיוקרַאפ

 : טכַאלעגסיוא ךימ

 !םיא גנַאלרעד עסעיּפ עיינ ַא ! שיט םוצ "רַאטס, רעיינ ַא --

 ןטנַארעּפיל-ןסעיּפ יד ןופ רענייא טָאה -- עסעיּפ עיינ ַא בָאה ךיא ןעוו --
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 .ןועדעבעל ןבעגעג סע טלָאוװ'כ ? ריד ךיא ףרַאד -- ןָאטעג גָאז ַא רימ וצ

 ...ןָאקסעלַאכימ

 ריא ףיוא טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה ףָאקמעס לחר:-ענייש ןירעביירש יד

 ןטסואוַאב םעד ןופ יורפ יד ןעוועג זיא יז) ןגלָאפרעד-עניב עכעלטע ןובשח

 "נָא ןבעגעג רימ טָאה לחר-ענייש .(רעדַאב ןושרג גרוטַאמַארד ןוא רעביירש

 :ןרעהוצ

 -ָאק רעשילַאקיזומ ַא רַאפ טעשזוס םענייפ ַא רָאג ןעניזניא בָאה ךיא --

 -ַאטיא ןַא ןליּפש טעװ ריא .,ךייא ףיוא ןטסָאמעגנָא יוו ןייז טעװ סָאװ עידעמ

 ןליּפש קירוצ רָאי עכעלטע טימ --- יז טגָאז -- ןעזעג ךייא בָאה'כ !רענעיל

 רימ טנייז ריא ,*3 רעמונ ריט; סנירבָאק ןיא רענעילַאטיא םענופ עלָאר יד

 -עילַאטיא רעטכע ןַא יו ,תונמאנב ,סיוא טעז ריא .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז

 .י.רענ

 -ענעב ןיימ ןופ טנוװֶא רעד רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ךיז טקור לייוורעד

 .רענעילַאטיא ןַא רימ רַאפ ןטעברַאסיױא טעװ לחר-ענייש זיב טרַאװ ייג ,טיפ

 טמענ ,ןייטשּפע םַאיליװ ,עּפורט רעזנוא ןופ סרעליּפשיוש יד ןופ רענייא

 : טגערפ ןוא טייז ַא ןָא קעוַא ךימ

 ? טיפענעב ןייד וצ עסעיּפ ַא טסכוז וד ,ווָאקָאלבַאי --

 .ןענופעג טשינרָאג רָאנ ךיא בָאה לייוורעד ! ךוז'כ --- ךיא ץפיז -- ָאי --

 טסייה'ס -- ןיירַא רימ רע טמיור -- ! ריד רַאפ עסעיּפ ַא בָאה ךיא --

 ,גנילטשרע ןַא ריא ייב זיא'ס .ןבירשעג עסעיּפ יד טָאה יז -- רתסא בייוו ןיימ

 ,רעביא סע ןעייל .רתסא ןיימ ,טשינ יז זיא ןירעביירש עלענָאיסעּפָארּפ ןייק

 ?ןטעברַאסיױא סעּפע ןענעק וטסעװ רשפא

 ,טפעה םעד רעביא ןעייל ךיא ,עסעיּפ סבייוו ןייז רימ טגנערב ןײטשּפע

 ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיא ןופ עמעט ַא ףיוא טיובעג ,השעמה'רוּפיס רעד

 רעייז -- שילַארטַאעט ןוא שינכעט רעבָא ,ךעלביולג ןוא טנַאסערעטניא זיא

 -עג זיא גָאלַאיד רעד .ןטָאנקעג גייט ןייא ןופ יוװ ןענייז ןרעטקַארַאכ יד .יור

 ףיוא ןדער םוצ רעקינייװ ךָאנ ןוא ןענעייל םוצ טשינ ,טעטיוויאַאנ טימ ןבירש

 -ערעּפָא םעד ןופ עלָאר-טּפיױה יד זיא טּפַאכרַאפ ָאי טָאה רימ סָאװ .עניב רעד

 -נעזרעּפ ַא ןופ טייצ ַא ןיא םוקילבוּפ ַא רַאפ ןטערטפיוא ףרַאד סָאװ רעגניז

 -עגפיורַא דלַאב רימ זיא'ס .החּפשמ רעטנעָאנ ןייז ןיא עידעגַארט רעכעל

 רימ ןעוו ,"ישטַאילגָאּפ, ערעּפָא רעד ןופ עמעט יד קנַאדעג ןפיוא ןעמואווש

 -ומ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ סע ןוא טעשזוס םעד ןטעברַאַאב וצ ןעגנילעג לָאז

 טנעקעג עסעיּפ יד ךיא טלָאװ -- טרילוקלַאק ךיא בָאה -- עמַארד רעשילַאקיז

 ,"ץַאיַאּפ רעד; ןפורנָא
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 רתסא סָאװ עסעיּפ יד ןרינעצסניא ןוא ןביירשרעביא םוצ ךיז םענ ךיא

 ביילק ךיא זַא רעטַאעט ןיא ךיז טסיוורעד'מ ןעוו .ןבירשעגנָא טָאה ןיטשּפע

 : סנפיוה יד ןיא ןעמ טכַאל ,עסעיּפ סניײטשּפע טיפענעב ןיימ וצ ןליּפש וצ ךיז

 ליוו רענייק .רָאי עכעלטע "סָאיּפ, רעד טימ ןיוש טלדעּפ ענעדיא יד --

 ַאע טסייװ סָאװ -- טכַאמעג קזוח ןעמ טָאה -- !ןעמענ טשינ טנַאה ןיא סע

 עצנַאג ןסעזעג ןיב ,רעבָא ,ךיא ?ןסעיּפ ןביירש ןופ *רָאי ץנַאג ַא ןופ ענעדיא

 ןוא עסעיּפ רעד ףיוא טעברַאעג ןוא גָאט ןכרוד טונימ עיירפ עדעי ןוא טכענ

 טשינ לָאמנייק בָאה'כ) רעגניז ערעּפָא ןַא טָאטשנָא .גנוריפפיוא רעד ףיוא

 טעברַאעגסיױא ךיא בָאה (םעד רַאפ עמיטש עקיסַאּפ יד ןבָאה וצ טרידנעטערּפ

 רענייק ."ץַאיַאּפ רעד, ךיז טפור רע .רעגניז-ָאידַאר ַא ןופ עלָאר ַא ךיז רַאפ

 יד !עירעטסימ ַא ,טמַאטש רע ןענַאװ ןופ ןוא זיא רע רעוו טשינ טסייוו

 ןופ טקנוּפ-ךיוה רעד .ץַאיַאּפ םענופ ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןגעוו זיא גנולדנַאה

 רע רעדייא ,ץַאיַאּפ םעד ןָא טגָאז'מ סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב עמַארד רעד

 קיצנייא ןוא יורפ ןייז זַא סעיינ עשיגַארט יד ,םוקילבוּפ ַא רַאפ ףיוא טערט

 ,ןסירעצ טרעװ ץרַאה ןייז .ןעמַאוצ טכערב רע .ןעמוקעגמוא ןענייז דניק

 -- םלוע םעד טריזומַא ןוא טגניז רע .םוקילבוּפ ןרַאפ סױרַא רע טערט ךָאד

 ! ךַאל ,ץַאיַאּפ ךַאל
 טשינ וטפיוא ןַא ןעוועג זיא סָאװ טקעפע ןַא ןלַאפעגנייא ךיוא רימ זיא'ס

 ףיוא ןעגניז סָאד .ייוודָארב ףיוא ךיוא רָאנ ,עניב רעשידיא רעד ףיוא רָאנ

 -קַארּפ טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא רעטַאעט ַא ןיא םוקילבוּפ ַא רַאפ ןענָאפָארקימ

 "ניז ,עמיטש ַא ןגָאמרַאפ טפרַאדַאב ןעמ טָאה ןעגניז םוצ .ןרָאװעג טריציט

 ...םייה רעד ןיא ןסעזעג ןענייז (סרענורק) ךעלעמיטש עכַאװש טימ סרעג

 -ערק םעד ךיז םענ ךיא .ילַאװ ידור ַאלַא ,ןענָאפַאגעמ טימ טצונַאב ךיז רעדָא

 יד טריפעגנייא טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןייז וצ (ףרואוורָאפ רשפא) טיד

 טָאה'מ רעדייא ךָאנ עניב רעשידיא רעד ףיוא עסעיּפ ַא ןיא ןענָאפָארקימ

 -ָאידַאר, .ייוודָארב ףיוא ןסעיּפ עשילַאקיזומ יד ןיא טצונַאב םעד טימ ךיז

 רַאפ ןענָאפָארקימ טימ טריטנעמירעּפסקע ָאי ןיוש טָאה *לָאה-קיזוימ-יטיס

 יז ןבָאה ןטַאטלוזער ענעביוהעג ןייק .סעיצַאטנעזערּפ ערַאלוקַאטקעּפס עריא

 רעטַאעט סָאד .ןעגנוטכירנייא-ןענָאפָארקימ יד ןופ טַאהעג טשינ ןטרָאד וליּפַא

 טָאה'מ ןעוו טלָאמעד טקנוּפ רעבָא ,קרָאי-וינ ןיא עטסערג יד ןופ בגא זיא

 ,טצלירגעגוצ סע טָאה ,ןבעל סָאד יוװ טַארַאּפַא-ָאידַאר םעד ןבָאה טפרַאדַאב

 ...טקיירטסעג ןצנַאגניא רעדָא ,טעּפירקסעגוצ

 רעד ןיא טירטפיוא ןטשרע ןיימ רַאפ ענעצס ַא טכַארטרַאפ בָאה ךיא

 א תעב עיצנַאטס-ָאידַאר ַא ןופ ָאידוטס ַא ןיא ןליּפשּפָא ךיז לָאז סָאװ עסעיּפ
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 ןגנוי ַא טכוזעגסיוא טָאה ןַאמריופ .ץַאיַאּפ ןופ טריפעגכרוד ,םַארגָארּפדָאידַאר

 רימ רַאפ ,ןטַארַאּפַא-עיסימסנַארטיָאידַאר טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ רוחב

 -ירעּפסקע ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ןשטנואוועג יוװ ןעוועג רוחב רעד זיא

 רעמָאט .הבוטל וז םג ןעוועג זיא -- ןעמוקעגסױרַא סעּפע זיא ,ןריטנעמ

 -רעביא ןעוועג זיא רע .טגָאזעגוצ טשינ רימ רע טָאה ןקילג ןייק -- ? טשינ

 טָאה ןפורעג ...דרָאב ןיימ ףיוא ןרעש ןענרעל ךיז ןעק רע סָאװ ךעלקילג

 טימ טערָאּפעג רדסכ ךיז טָאה רע ,שַא --- ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז ,וָאמ םיא ןעמ

 -עג טשינ זיא רימ ,ןפיורש ,ןּפמָאל-ָאידַאר ,ןטַארַאּפַא ,ןטָארד עשירטקעלע

 טפרַאדַאב םיא טימ ןעד בָאה'כ .סוחי ןייז ןעניפעגוצסיוא ןבעל ןיא ןעגנַאג

 טייצ ַא טימ טשרע ךיא בָאה ,זיא רע רעוו ךיז טסואוורעד ? ןָאט ךודיש ַא

 : ןלייצרעד וצ יאדכ זיא'ס .רעטעּפש

 -רָאפ רעקיגָאטײב רעד וצ ןייז ןענעק טשינ ךיא לעװ ןגרָאמ ,יבַאי --

 .שַא וָאמ רימ וצ טגָאז --- גנולעטש

 טעװ רעוו --- םיא ךיא גערפ --- ? ןגרָאמ זיא קינדזַארּפ ַא רַאפ סָאװ --

 םעד ןופ טעװ ריד ןָא זַא ךָאד טסייוו וד ? עיצַאניכַאמדָאידַאר ןייד ןרילוגער

 ,טקעפעד ַא ןרעוו טקעפעדָאידַאר

 ןיימ ןטרַאװּפָא רעבָא זומ'כ -- קיטולבטלַאק וצ רע טיג -- סייוו'כ ---

 ,עּפָאריײא ןופ גָאטיײב ןגרָאמ ןָא טמוק רע ,ףיש רעד ייב ןטַאט

 רעוו -- טשינ סעּפע רימ ךיז טביולג --- ? עּפָאריײא ןופ 1 ןטַאט ןייד ---

 ? עטַאט ןייד זיא

 -רָאנ ןײרַא ךיז טשימ --- 1 זיא עטַאט ןייז רעוו טשינ טסייוו וד ,יבַאי --

 !ׁשַא םולש ךָאד זיא עטַאט ןייז --- ןַאמריופ ןַאמ

 ?ׁשֵא םולש "רעד, -- טפעלּפעג רעביא ךיא גערפ --- ?ׁשַא םולש --

 רע זַא קידלוש ןיב ךיא --- טריוורענעד וָאמ ןיוש זיא -- !"רעד; --

 םוצ ןייג ךיא ליוו ,עקירעמַא ןייק גָאטיײב ןגרָאמ טמוק רע ? עטַאט ןיימ זיא

 ,ןטרַאװּפָא םיא ףיש

 סָאװרַאפ --- סעציילּפ יד טימ ךיא שטעווק -- ? עטַאט ןייד שַא םולש --

 ?דוסב ןטלַאהעג סע וטסָאה

 -ָאידַאר רעטושּפ ַא ןיב ךיא .סוחי ןייז ןיא ןבייר טשינ ךיז ליוו ךיא --

 ,עטַאט ןיימ זיא רע רעבָא ...עמָאנער ןייז ןעמעשרַאפ ךָאנ ןעק'כ ,קינַאכעמי
 ןרָאא ךס ַא רימ טימ טריטנעמירעּפסקע ןוא טעברַאעג טָאה ׁשַא וָאמ |

 -סנַארט-ָאידַאר םענעגייא ןַא ףיוא טעברַאעגפיױרַא ךיז רע טָאה טייצ רעד טימ
 -ןיא רעשינָארטקעלע סלַא החמומ ַא ןרָאװעג זיא רע ,טפעשעג"עיצּפירק

 יד רימ רַאפ טרילַאטסניא טָאה סָאװ רעקינעי רעד ןעוועג זיא רע .רינעשז
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 רעד, עסעיּפ רעד ןופ גנולעטשרָאפ-טיפענעב ןיימ וצ גנוטכירניײא:ָאידַאר

 .רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םענופ עניב רעד ףיוא *ץַאיַאּפ

 טנװַא-ןרע ןיימ

 טשינ ווָאקָאלבַאי םייח ןעמָאנ ןיימ זיא טנוװָא-ןרע ןיימ וצ ןסנָאנַא יד ןיא

 ךיז ןבָאה ןעגנודלעמ יד ,םַארגָארּפ ןיא טשינ וליפַא ,ללכב ןרָאװעג טנָאמרעד

 -פיוא טעוװ ,ָאידַאר רעד ףיוא רעגניז רעזעירעטסימ ,ץַאיַאּפ רעד :טנעיילעג

 ַא ןיא רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םענופ עניב רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ןטערט

 -ַאשזד :קיזומ .*ץַאיַאּפ רעד; ןיטשּפע רתסא ןופ עמַארד רעשילַאקיזומ רעיינ

 .ןַאמריופ ןַאמרָאנ : רעטלַאװרַאפ ;ץַאיַאּפ רעד : ישזער ; ןַאמשיילפ טענ

 רעדיוו ןיוש ףרַאד'מ .ענעגױצעגנָא ןַא זיא עּפורט רעד ייב גנומיטש יד

 --- ! גנולעטשרָאפ ןייא רַאפ  עבָארּפ וצ ןפיול ןוא ירפרעדניא דלַאב ןייטשפיוא

 רַאפ *טעװעבָארּפעגנָא, ןיוש ךיז רימ ןבָאה קינייו ,טעשטרובעג ייז ןבָאה

 "בוז; רעדיוו ןיוש רימ ןפרַאד ? טגירק ןעמ סָאװ סעשזדייוו טנעצָארּפ 50 יד

 עניימ ףיוא לבירָאפ ןייק טַאהעג טשינ בָאה'כ ? ןלָאר עיינ (ן'רזח) *ןעווער

 םעט םעד טסואוועג ָאי ךָאד בָאה ךיא -- רעוו-יוו-רעוו .סרעליּפשיוש-םירבח

 ! ימ יד ןפרָאװעגסױרַא זיא'ס : זיא גנוניימ ענײמעגלַא יד ...ןסעיּפ ןקַאב ןופ

 ןעמעוו רַאפ ןייז טעװ סע טשינ !ָאקסַאיפ ַא ןייז יוו-ייס טעװ טנוװָא-ןרע ןיימ

 ןגָארטרעטנוא טייג'מ "על'הרות; ַא רַאפ סָאװ ייוויןוא-ךָא זַא ןוא ,ןליּפש וצ

 ןעד זיא !*רַאטס; ַא רַאפ ץַאיַאּפ ַא טימ לכיב ַא סבייוו סנײטשּפע !םלוע םעד

 סע רעוו זַא ?רעטַאעט ןשידיא ןטימ לָאמש ױזַא טלַאה'ס סָאװ רעדנואוו ַא

 ,קישָאק ןיא ךיז טּפוטש סופ ַא טימ טנַאה ַא טָאה

 ןוא לעזיימ ַאלעב ןענייז ךימ ןטסיירט ןוא ןרירעּפָאָאק סָאװ עקיצנייא יד

 "ןעלעקשטַאק, עתמא יד ייז טרַאוװרעד'ס זַא ןיוש ןסייוו ייז .קינלוקס ַארעס

 "וצרעטנוא "הלוגס, ערעסעב ַא זיא סָאװ ,(ןושל-רעטַאעט ףיוא ןלָאר עטעפ)

 "עגרעביא בָאה ךיא יו םעדכָאנ רעבָא ...עשזַאג יו ,סרעליּפשיוש ןפיוק

 גנומיטש יד ךיז טָאה ,עסעיּפ רעד ןופ עיסרעוו ןיימ עּפורט רעד רַאפ טנעייל

 סרעמענליײטנָא יד ןופ םענייא ןדעי ןרָאװעג ןלעפעג ןענייז ןלָאר יד .ןטיבעג

 ןריטעּפער םוצ קשח טימ ןָאטעג-םענ ַא ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ,ןטעליב טפיוק םלוע רעד זַא ןסיוו טזָאלעג רימ ןעמ טָאה עסַאק רעד ןופ

 ןטעליב עלַא ןלעוו סיוא טעז סע יו קילדעוו זַא רימ טרעכיזרַאפ ןירג רַאקסָא

 -ער ַא עקַאט זיא .גנולעטשרָאפ רעד רַאפ געט עכעלטע טפיוקרַאפסיױא ןייז

 !ןטעליב ןפיוק וצ טלעג םלוע רעד טמענ ואוו :שינעט
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 סָאד ןיא ,קיטשרענָאד ןקיטסָארּפ ןוא ןקיאיינש ַא ןיא ,טנװָא-"ןרע ןיימ וצ

 ץַאיַאּפ םעד ןעמונעגפיוא טָאה םלוע רעד .טקַאּפעגרעביא ןעוועג רעטַאעט

 עּפורט עצנַאג יד .םזַאיזוטנע ןוא דובכ סיורג טימ *ץַאיַאּפ רעד, עסעיּפ יד ןוא

 יד ןיוש ןענייז ױזַא .,.עצײלּפ ַא טלעטשעגרעטנוא ,טגָאז ןעמ יוװ ,טָאה

 רעבָא זיא ;טכער טימ ןוא ,ןפרָאװעג עקַאט ךיז ןבָאה ייז ,סרעליּפשיױש

 -עגוצ ןוא ןבעל ןוא בייל טימ ןבעגעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ,גנַאהרָאפ רעד ףױרַא

 ,גלָאפרעד םוצ קלח ןסיורג רעייז ןגָארט

 ןיימ ןיא ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז ךיוא בָאה ץַאיַאּפ סלַא טייקינייוו ןיימ

 וצ טסַאּפעגוצ רעייז ךיז טָאה סָאװ עלָאר-גנַאזעג רעשיטַאמַארד-שיטנַאמָאר

 "וד רעקידמיצולּפ ַא יו ,ןטפַאשנגייא עשילַאקיזומ ןוא עשירעליּפשיוש עניימ

 ןכָארבעגסױא זיא סָאװ עיצַאװָא יד ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנולקעגּפָא טָאה רענ

 ץַאיַאּפ רעד יוװ עיזיוו ַא ןיא ןעזרעד טָאה םוקילבופ סָאד ןעוו רעטַאעט ןיא

 ףיוא ץרַאה ןייד ןעוו; : טגניז ןוא ָאידוטס-ָאידַאר ןיא ןָאפָארקימ םייב טייטש

 -ָארקימ רעד טָאה לזמ ןיימ ףיוא !ץַאיַאּפ ךַאל ,ךַאל ,ןסירעצ טרעוו רעקיטש

 לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג ןוא טרעהעג טָאה םלוע רעד ,טקעפרעּפ טעברַאעג ןָאפ

 .עיזיוועלעט רעקידרעטעּפש רעד ףיוא יו טסעקדָארב-ָאידַאר ַא עניב ַא ףיוא

 רעד טימ טריניבמָאק טוג רעייז ךיז טָאה עסעיּפ רעד ןופ גנולדנַאה יד

 סע טָאה'מ .,ָאידַאר רעד ףיוא ןפַאשעג טָאה ץַאיַאּפ רעד סָאװ עיזוליא רעצנַאג

 שטָאכ ןבעל ןיימ ןופ גנולגיּפשּפָא עשיפַארגָאיבָאטױא ןַא יו ןעמונעגפיוא

 -כישעג-סנבעל רעכעלנעזרעפ ןיימ טימ תוכייש םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה'ס

 םרוג טָאה'ס סָאװ םעד ןיא טכַארטעגנײרַא ךיז ךיא בָאה לָאמניײא טשינ .עט

 ,עניב רעד ףיוא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ץַאיַאּפ סלַא גלָאפרעד ןיימ וצ ןעוועג

 טימ ,סרעגניזָאידַאר עשידיא ענייפ ןייק טלעפעגסיוא טשינ טלָאמעד ןבָאה'ס

 ןעוועג ןח"אשונ ױזַא םַארגָארּפ ןיימ טָאה עשז-סָאװ טימ .ןעמיטש ערעסעב

 -ופָאּפ ןיימ וצ ןגָארטעגוצ ךיוא טָאה עירעטסימ יד ,תמא ? סרערעהוצ יד ייב

 ןעוועג זיא רקיע רעד רעבָא .לַאפנייא רעװַאקישט ַא ןעוועג זיא'ס .טעטירַאל

 רעטכעלעג ןופ גנַאזעג ןייז טימ ןפַאשעג טָאה ץַאיַאּפ רעד סָאװ עיזוליא יד

 טשינ ּפָארט םעד טלעטש סָאװ טייקכעלנעזרעּפ עזעירעטסימ ַא .ןרערט ךרוד

 ןופ ליּפשסיױא ןוא גנושטייטסיוא רעד ףיוא ךיוא רָאנ ןעגניז ןייז ףיוא רָאנ

 ;םלוע ןרַאפ טגנערב רע עכלעוו ןעגנופַאש עשיטַאמַארד ןוא עשיטנַאמָאר יד

 למיה רעד :ןרעטנומ ייז ןוא ,גנונעפָאה ,טסיירט ןקעוורעד רעדיל סנעמעוו

 עלעקעּפ ןגייא ןייז ךיז טָאה שטנעמ רעדעי : דרע רעד ףיוא טשינ ךָאנ טגיל

 טכעלש ריד זיא ! ץַאיַאּפ ַא זיא שטנעמ רעדעי ,עניב ַא זיא טלעוו יד ; תורצ

 םענייק ,"ןייטש לָאז ברַאפ יד זַא ןקַאב יד ּפיינק; !ץַאיַאּפ ,ךַאל --- ןצרַאה ןפיוא
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 רעגרע ךָאנ זיא םענעי זַא ןייז ךיוא ןעק'ס .ןייוועג ןייד טשינ טריסערעטניא

 ,(טסיירט עבלַאה ַא ןענייז תורצ עניימעגלַא) המחנ יצח -- םיבר תרצ .ריד ןופ

 ןטייצ ערעכעלקילג ףיוא ןפָאה ןוא ןביולג דימת ףרַאד'מ

 ןבָאה ,ןרעגַאל-ייּפ-יד, יד ןיא ,ןברוח ןכָאנ ץַאיַאּפ סלַא ןטירטפיוא עניימ

 "רַאפ ןופ ןשטנעמ ןעמענסױרַא ןעק'מ זַא טגייצרעביא יינספיוא טשרע רימ

 עשיגַארט טימ ןוליפַא ,עשיטַאמַארד טימ ךיוא גנומיטש-שואי ןוא גנולפייווצ

 -רַאפ ענעכָארּפשעגסיױא יד יו רעקרַאטש ךָאנ לָאמ ליפ טקריוו'ס ,ןעגנופאש

 ףױא ךעבענ ,ןענייז עכלעוו יד .ןכַאל םלוע ןַא ןכַאמ וצ ןדָאטעמ-גנולייוו

 טכַאל ,טוג זיא ,עקרעדורב ,ריד :סיוא טמוק !טשינ ךיז טכַאל ייז --- תורצ

 ףיוא ץלַאז ןטיש ןעמוקעג ךָאנ וטסיב ,רעטיב ןוא רעטסניפ זיא רימ ! ריד ךיז

 "עג טכַארבעג לָאמ עלַא רימ טָאה ,ץַאיַאּפ ,ךַאל ןופ עמעט יד ? ןדנואוו עניימ

 ןיא ץַאיַאּפ סלַא טירטפיוא ןטשרע ןיימ וצ יו טקנוּפ ,ןטַאטלוזער עטשטניוו

 .רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה

 טַאהעג ךיוא ןבָאה עסעיּפ רעד ןיא ןעגנוזעג בָאה ךיא עכלעוו רעדיל יד

 ךיא בָאה םלוע ןטימ םינּפ-לא:םינּפ קידנעמוק .גלָאפרעד ןקידנטײדַאב ַא

 רעד ףיוא ןענייז רעדיל עניימ גלָאפרעד ַא רַאפ סָאװ טגייצרעביא טשרע ךיז

 םוצ ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאװ דיל ןיימ טָאה םלוע םעד טריזירטקעלע .ָאידַאר

 ןיטולחל טלָאװ'ס .,"ןסָאריּפַאּפ, --- עניב רעד ףיוא עסעיפ ַא ןיא לָאמ ןטשרע

 טָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ זַא ןענעכייצרַאפ וצ ןבירטרעביא ןעוועג טשינ

 -ַארב ןוא ןטנעמסידָאלּפַא ענייז טימ רעטַאעט סָאד ןגָארטעצ רעיש םלוע רעד

 ןופ תולוק ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעטַאעט ןופ גנַאגסױרַא םייב ,ןעיײרשעגָאװ

 | : רעפיוקרַאפ"רעדיל םעד ריאמ
 ןייז ףיוא טעװעדלַאװעג רע טָאה -- ! ןסָאריּפַאּפ טפיוק ! ןסָאריּפַאּפ --

 ַא טימ ,רעטרעװ יד טימ ןטָאנ יד !קיטש ַא רעדָאװק ַא -- לוק ןקירעזייה

 ! רעדָאװק ַא רַאפ ץַאיַאּפ ןופ דליב

 -רעדירב-ןעמַאק יד .רעסַאװ-הצמ יו לדיל סָאד טּפַאכעג טָאה םלוע רעד

 יז ...ןפָאלשעג טשינ ךיוא ןענייז ,סיוא טעז סע יו ,וָאשזד ןוא קעשזד ךעל

 / ..י"ןסָאריּפַאּפ, טימ טיירגעגוצ ךיוא ךיז ןבָאה

 ןוש טסייו טציא !עירעטסימ סיוא !ןיוש -- טניימעג ךָאד ךיא בָאה

 סייוו'כ ! גָאט רעקיטכענ ַא !ווָאקָאלבַאי םייח זיא ץַאיַאּפ רעד זַא קרָאי-װינ ץנַאג

 ןיימ ןגרָאברַאפ וצ ןעגנולעג ץלַא ךָאנ רימ זיא'ס ױזַאיװ ןוא סָאװרַאפ טשינ

 -מוא ןוא קרָאי-וינ ןיא םלוע ןשידיא ןטיירב םעד ןופ טעטיטנעדיא עתמא

 -רַאפ ץלַא ךָאנ ךיא ןיב סרערערַאפ ןוא סרערעהוצָאידַאר עניימ רַאפ ,טנגעג

 !"ןוַאלק יהד; ,ץַאיַאּפ רעטסימ : ןעבילב
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 רָאּפ עשּפיה ַא טרָאּפשעגּפָא ךיא בָאה גנולעטשרָאפ-טיפענעב ןיימ ןופ

 .ןקידנע ןיוש ךיז לָאז ןָאזעס רעד זַא דלודעגמוא טימ טרַאװעג בָאה'כ ,רַאלָאד

 ןצונוצסיוא ױזַאיװ רענעלּפ ענעדיישרַאפ טיירדעג ןיוש רימ ךיז ןבָאה ּפָאק ןיא

 עלעיצַאסנעס רעד טימ .טפנוקוצ רעד ןיא עיצַאניבמָאק-רעטַאעטיָאידַאר יד

 ךיא סָאװ עסעיּפ רעכעלשטנעמ רעד טימ ; ךיז םורַא ןפַאשעג בָאה ךיא סָאװ

 ןגירקסיורַא ךיז לעװ ךיא ,לזמ לסיבַא ןליּפשוצ רימ טעוו רשפא --- גָאמרַאפ

 ןיימ ןיא טסילָאר-טּפױה ןַא ןרעוו ןוא םענעי ייב סוטַאטס-רָאיטקַא םעד ןופ

 ? טכיירגרעד טָאה קינלוקס השנמ יװ ,גנומענרעטנוא-רעטַאעט רענעגייא

 ןליּפש לָאז ךיא זַא טלָאװעג אקווד ןבָאה קינלוקס השנמ ןוא ןירג רַאקסָא

 זיא :ךָאװ ןטימניא ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע ךָאנ "ץַאיַאּפ רעדע עסעיּפ יד

 רימ טריבורּפ ייז ןבָאה -- !ןצונסיוא סע ןעמ ףרַאד סעסקוס ַא ָאי ןיוש סָאד

 "ונעגנָא ןַא זיא "סייה זיא'ס ןמז-לכ ןזייא סָאד ןדימש ףרַאד'מ, .ןגייצרעביא

 סעסקוס רעצנַאג ןיימ זיא ,ןליקּפָא ןעמ טזָאל .,רעטַאעט םייב ללכ רענעמ

 יהצע רעד רַאפ טקנַאדַאב ייז בָאה ךיא ...רעװלוּפ עקשיש ַא טרעוו טשינ

 ןסָאלשַאב ןוא ןטסַאק-עבָארעדרַאג ַא ןיא ןטָאנ יד טימ עסעיּפ יד טקַאּפרַאפ

 -פיוא ןרעשַאב רימ טעוװ םלוע-לש-ונובר רעד זיב םעד וצ ןרירוצ טשינ ךיז

 ,ןובשח םענעגייא ןיימ ףיוא עסעיּפ יד ןריפוצ

 +ב

 ןרָאװעג דנַאל ןיא גנומיטש יד זיא 1922 ,גנילירפ ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 :לטיט ןרעטנוא ןעגנוריפנייא עיינ סטלעוװזור טנעדיזערּפ .רעשיטסימיטּפָא

 רעיירפ טָאה םלוע רעד .ןעלצרָאװ ןגָאלש ןביוהעגנָא ןבָאה ,"לעיד וינ יהד;

 ןענייז עזָאלסטעברַא ןָאילימ 15 זיב 12 יד ןופ לָאצ עסיורג ַא ,טמעטָאעגּפָא

 זנוא ייב ןטפעשעג יד ,ןכַאפ ערעדנַא יד וצ ןוא ןקירבַאפ יד ןיא קירוצ קעװַא

 ךס ַא ךיוא ךיז ןבָאה ,"לצעג, סלַא ןקינלוקס טימ ,רעטַאעט:ןָאסניקּפָאה ןיא

 רימ ןלעוו -- גנַאלק ַא ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה -- חסּפ ףיוא .טרעסעברַאפ

 ןליּפש ןלעוװ ייז .רעטַאעט-טקעּפסָארּפ םענופ עּפורט רעד טימ ןטייב ךיז

 סעסקוס רעזנוא טימ סקנָארב יד ןיא ן'חסּפ ןלעװ רימ ןוא ליװזנָארב ןיא

 חסּפ זיב זַא עפורט רעזנוא רַאפ טלטעסעג טָאה ןיקסוג רעטסימ ,"לצעג;,

 ןופ רעבָא רַאפרעד ,סעשזדייוו ערעזדנוא ןופ טנעצָארּפ 50 יד ןגירק רימ ןלָאז

 טרעדנוה עלופ ןגירק ןיוש רימ ןלעוו ,רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא ,ןָא-חסּפ

 ,עשזַאג טנעצָארַּפ

 יד) סקנָארב יד ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא רימ ןבָאה חסּפ גָאט ןטייווצ םעד
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 ,ןרָאיטקַא יד וצ טגנַאלַאב טנווָא רעד .טשינ ןעמ טליּפש טכַאנ-רדס עטשרע

 יד ןיא ןרָאװעג ןלעפעג זיא "לצעג; .(ץעזעג'ןָאינוי רעלעמרָאפ ַא זיא'ס

 "עג טשינרָאג ןבָאה ןטפעשעג יד .ליװזנָארב ןיא יו רשפא רעמ ךָאנ סקנָארב

 "נַאמ ןופ ןדיא ךיוא ןעמוק'ס .טנעוװו יד ןּפוטשעצ ןדייס ,רעסעב ןייז טנעק

 םלוע רעד .ןפיל יד ףיוא ןרעדעי ייב זיא קינלוקס השנמ ןעמָאנ רעד .ןטעה

 ,ליומ ןלופ ןטימ וצ סע טלעטש השנמ רעטסיימ:-ךַאל רעד ןוא ןכַאל טמוק

 רימ !רעטכעלעג ןופ גינעק רעד : טלטיטַאב קינלוקס טרעוו ןסנָאנַא יד ןיא

 -- ןעמ טסעומש -- ךָאנרעד .,חסּפ ךָאנ ךיוא "לצעג/ ןליּפש וצ רעכיז ןענייז

 רימ .םישדח עכעלטע ףיוא ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפסױרַא טשרע רימ ןלעוו

 עטשרע יד ןעמענוצּפָא טנעה יד ךיז ןבייר רימ ןוא סעסקוס ןיא ךיז ןעלגערּפ

 / .צשזַאג עלופ ךָאװ

 לדיל ןיימ ןעגנוזעג ךיא בָאה עטערעּפָא רעד ןופ טקַא ןטייווצ ןיא

 ןעוועג טלָאװ ןעוועג םלוע-שיערמ טָאה לטעלּפוק סָאד זַא ןגָאז וצ ."עלהוח;

 "עג ןעמ טָאה טלָאמעד) טעּפש ץנַאג ןעוועג ןיוש זיא העש יד .דרוסבַא ןַא

 זיא םלוע רעד .(טכַאניב רעגיײזַא 12 וצ טנעָאנ זיב גנולעטשרָאפ ַא טליּפש

 טרָאװעג ןיוש טָאה'מ .גנַאזעג ,רעטכעלעג טימ טקיטעזעגרעביא ןעוועג ןיוש

 ךיוא ןעק'ס .ןפָאלש ןײגמײהַא ןוא "השעמ, רעד ןופ גנוזיילפיוא רעד ףיוא

 גניז ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד ,ןצוּפסיױא טשינ ךיז ףרַאד קינלוקס ןעוו זַא ןייז

 ןָא ןייגַאב טנעקעג ןייפ רעייז ךיז ןעמ טלָאװ ,עטערעּפָא רעד ןופ לַאניפ םוצ

 .קירוצ טלעג סָאד ןטעבעג טשינ רעכיז טלָאװ םוקילבוּפ סָאד ."עלהוח; ןיימ

 "נוא ,"עלהוח, לדיל ןיימ ןעגנוזעגּפָא ךיא בָאה גנולעטשרָאפ רעד ייב

 ךיא זַא ןיימ ךיא ןוא "סיב, ףיוא ןיירפער ַא ןעגנוזעגרעביא ,טצנַאטעגרעט

 טזָאל רעטַאעט עטקַאּפעגרעביא סָאד רעבָא ,ןעמוקעגרעביא סניימ ןיוש ןיב

 ?הנתשנ המ :ךימ טרעדנואוו'ס .רעהפיוא ןָא טרידָאלּפַאמ ,ּפָא טשינ ךימ

 ףיוא ףיױרַא רעדיוו ךיא םוק ? דימת יו סעסקוס רעמ לָאמ סָאד סעּפע סָאװרַאפ

 ןוא גניז ךיא ."עלהוחפ ןופ ןיירפער םעד רעביא רעדיוו גניז'כ ןוא עניב רעד

 ; סיפ יד טימ טעּפוט'מ ;ןעיירש ןוא ןּפָאלק וצ ףיוא טשינ טרעה םלוע רעד

 "וק יד רעטניה ןופ ? ןטרָאד ךיז טוט סָאװ : ןייטשרַאפ טשינ ןעק'כ ,טפייפ'מ

 עקונ ! טעּפש זיא'ס ,ווָאקָאלבַאי ,ונ :לוק סקינלוקס רימ וצ טכיירגרעד ןסיל

 :תולוק ךיז ןרעהרעד סע .ּפָא טשינ ךימ טזָאל םלוע רעד ןגרָאמ עקונ טנייה

 ןַא ןיוש ײטשרַאפיכ .. .ןרָאװעג רימ זיא טלַאק !!! *ןסָאריּפַאּפ , ! *ןסָאריּפַאּפ,

 -ַאּפ, ...קידנסיוו טשינ ךיז ךַאמ ךיא רעבָא !טקעמשרעד ךימ טָאה'מ : קסע

 טמענ'ס זַא רעבָא ךָאד עז'כ ? "ןסָאריּפַאּפ, רימ וצ טמוק יװ ? רָאג "ןסָאריּפ

 ,ָאקָאלבַאי ,ונ :טריוװרענעד זיא קינלוקס .ןדלַאװעג יד וצ ףוס ןייק טשינ
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 רעד ןופ רעטנורַא ייג ןוא ןעגניז סָאד רעביא ךיא סייר ? ןטרָאד ךיז טוט סָאװ

 .עניב

 ףיוא ףױרַא טמוק ,רעדניליצ ןוא קַארפ ןיא רעטצוּפעגסיױא ןַא ,קינלוקס

 ,רעטכעלעג ןופ ,דימת יװ ,ןכַארק לָאז רעטַאעט סָאד טָאטשנָא רָאנ .עניב רעד

 !"ןסָאריּפַאּפ; + ןעיירשעג יד ןָא ץלַא ךָאנ ןטלַאה ,"לצעג טנַארפ; ןפיוא קידנקוק

 עטצעל יד טליּפשעגרעטנורַא רימ ןבָאה תורצ טימ םיוק !!!*ןסָאריּפַאּפ;

 בָאג ןתמא םעד טרַאװרעד ךיא .,גנַאהרָאפ רעד ןלַאפעג זיא'ס ןוא עקנעצס

 םעד ןגיוצעגנָא ןטסימוא בָאה'כ טניימ רע זַא רעכיז ןיב ךיא .ןקינלוקס ןופ

 "עג ןענייז סע) ןרידָאלּפַא רימ לָאז'מ ,לציּפש ןשירָאיטקַא ןַא סעּפע טימ םלוע

 רימ טגָאז השנמ .(.. .ןטעלּפוק ןעגניז םייב ןָאט סע ןגעלפ סָאװ ןרָאיטקַא ןעוו

 ךָאנ -- ךיא ,עניב רעד ףיוא עבָארעדרַאג ןייז וצ ןייג ךיז טזָאל רע ,טשינרָאג

 :ליטש םיא וצ גָאז ןוא ריט יד ךַאמרַאפ'כ .םיא

 קיטנוז ןקידנעמוק םעד ךיא קידנערַאפ ןָאזעס ןיימ ,קינלוקס רעטסימ ---

 םעד ןגָאז ןוא ןייז טוג ױזַא ריא טעװ ,ךָאװ רעד רַאפ .חסּפ לש ןורחא ,טנוװָא

 יװ ,תוריכש ךָאװ עלופ ַא ןלָאצַאב רימ לָאז רע זַא ,ןהאק סקילע רעשזדענעמ

 .ןָאיוי רעד ןופ רעטערטרַאפ םעד ,ןיקסוג רעטסימ טימ טכַאמעגּפָא טָאה'מ

 ּפערט יד ףיוא ןפָאלעגפױרַא ןיב ןוא ןטניוטשרעד ַא ןייטש טזָאלעג םיא בָאה'כ

 .ןָאטרעביא ךיז עבָארעדרַאג ןיא ךיז וצ

 עלופ ןלָאצ ןיוש ןעמ טעװ רימ ? ןעוורַאפ ? סָאװרַאפ : תונעט סנירג ףיוא

 "טנע ןיימ זיא ,טליּפשעגנייא ןיוש זיא'מ ,ןביילברַאפ לָאז ךיא יבַא ,עשזַאג

 רעדָא -- ךיז רַאפ רעדָא !םענעי ייב רעמ טשינ ליּפש ךיא : ןעוועג רעפ

 !טשינרָאג

 רעליּפשיוש רעטבַאגַאב רעד ןעמונעגרעביא טָאה "לצעג/; ןיא עלָאר ןיימ

 טימ טרידוטשעגנייא בָאה ןיילַא ךיא .דלָאג ןָאעל רעגניז רעקיטכערּפ ןוא

 ןוא עסעיּפ רעד ןופ רעדיל עניימ טנרעלעגסיוא םיא בָאה'כ ,עלָאר ןיימ םיא

 "רוק ַא ןיא) רימ ןופ רעגרע טשינ "הרות; רעד טימ טעװַארּפסעג ךיז טָאה רע

 זיא רע .רעטַאעט עשידיא סָאד ןבעגעגפיוא דלָאג ןָאעל טָאה םורַא טייצ רעצ

 ןזָאלרַאפ ןייז ,ססַאמ ,ןָאטסָאב םורַא הליהק ַא ןיא ןזח רעקידובכב ַא ןרָאװעג

 ,(רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ טסולרַאפ רעסיורג ַא רָאג ןעוועג זיא עניב יד

 ידכ ,ןליּפש וצ ןבילברַאפ זיא רימ סָאװ ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע יד ייב

 עקיבלעז יד םלוע ןופ ןגָארקעג ךיא בָאה ,ךָאװ עטצעל ןיימ ןקידנערַאפ וצ

 גניז :טמערַאילעג טָאה םוקילבוּפ סָאד ,"עלהוח; ןעגניזּפָא ןכָאנ ?עיצרָאּפ,

 -נָאמעד עטעטרַאװרעדמוא יד ןופ הביס יד !"*ץַאיַאּפ, םעד גניז ! *ןסָאריּפַאּפ;

 זיא ןעשעג .רעסַאװ ןפיוא למיוב יו ןעמואוושעגפורַא דלַאב זיא סעיצַארטס
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 -עגרעביא טָאה ,רעּפרַאק סקַאמ ,טנעגַא-יטיסילבוּפ רעשילגנע רעד : סָאװ-טָא

 רעד ןופ רתסנ רעד ,"ןוַאלק יהד; זַא ןעגנוטייצ עשילגנע יד וצ סעיינ יד ןבעג

 טרעו לצעג, סעסקוס ןסיורג םעד ןיא קינלוקס השנמ טימ טליּפש ,ָאידַאר

 טָאה קינלוקס זַא קפס םוש ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק רימ ייב זיא'ס ,*ןתח ַא

 ןוא לסיפ ַא ןלעטשוצרעטנוא רימ טָאלּפמָאק םעד ןיא טנַאה ןייק טַאהעג טשינ

 ,ָאידַאר רעד ןופ ץַאיַאּפ רעד סָאד ןיב ךיא זַא קַאז ןופ ץַאק יד ןזָאלסױרַא

 "נערב וצ סרעפלעהסיורַא ןייק טפרַאדַאב טשינ טלָאמעד ןיוש טָאה קינלוקס

 ןופ .רבד-םש ַא ןעוועג ןיוש זיא ןעמָאנ ןייז ,ןיירַא רעטַאעט ןיא םלוע ןַא ןעג

 דיווייד-לקנָא םעד ,רעקימָאק-רַאטס םעיינ םעד ןעז ןפָאלעג ןעמ זיא םוטעמוא

 זיא סָאװ "לצעג, עטערעּפָא רעד ןיא ,ָאידַאר רעד ףיוא סגרעבדלָאג יד ןופ

 ,ןילקורב ןיא םישדח ליפיוזַא ןרָאװעג טליּפשעג

 טזָאלעג טָאה'ס .טנוזעג קיטש ַא טסָאקעג לציּפש רעסואימ רעד טָאה רימ

 הבוט ַא ךיז ןָאט וצ ידכ הער ַא ןעמעוו ןָאט וצ ,אלימ ...םעט-ךָאנ ןרעטיב ַא

 ; ןסייוו רימ לייוו ,ןדלוד ךָאנ ךיז טזָאל'ס רעבָא ..,שיטע טשינ רעייז ךיוא זיא

 טלעװ רעד ןיא םתס תועשד ַאזַא םענעי ןָאט וצ רעבָא ,ומצעל בורק םדא

 טשינ ךיא בָאה םעד ףיוא .דַארג רעטשרע ײרעכרַאּפ ןיוש זיא סָאד --- ןיײרַא

 : .י+ תוכז םוש ןייק ןעניפעג טנעקעג

 רעמ לָאמנייק ךיז סולשַאב ןטסעפ ןטימ עּפורט יד טזָאלרַאפ בָאה ךיא

 בָאה'כ ;ןטליגּפָא ךימ לָאז'מ ןעוו רָאיטקַא סלַא םענעי ייב ןרישזַאגנַא טשינ

 ךיא ןוא ןפלעה רימ טעװ םלוע-לש"-ונובר רעד ביוא זַא ןָאטעג-רדנ ַא ךיוא

 -- רעטַאעט ןשידיא ַא ןופ ראסערּפמיא ןַא ןרעוו וצ ליצ ןיימ ןכיירגרעד ָאי לעװ

 ןייז טשינ רעטַאעט ןיימ ןופ סרעליּפשיוש יד ןלעװ --- ןייז טשינ לָאז סע ואוו

 !עטשרע יד ןופ רָאנ ,עשזַאג ןגירק וצ עטצעל יד ןופ

 בָאה ךיא סָאװ ןרָאי עלַא יד ןופ ךשמ ןיא זַא ןביולג רימ ךיז טליווס

 בָאה ,ןעגנומענרעטנוא-רעטַאעט ערענעלק ןוא ערעסערג עניימ טימ טריפעגנָא

 "טלָאצַאב ךעלרע ךיוא רעבָא ןעגנודַאב ךעלרע; .ןעוועג םייקמ רדנ ןיימ ךיא

 ,רימ ןשיווצ םיכוסכס-טלעג ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעכיז .ָאטָאמ ןיימ ןעוועג זיא

 .סרעטערטרַאפ-ןָאינוי ערעייז ךרוד עטלעטשעגנָא עניימ ןוא ,רַאסערּפמיא סלַא

 ,ינעּפ ַא ןבילבעג קידלוש טשינ םענייק ןיב'כ .ןייר זיא ןסיוועג ןיימ רעבָא

 "לעב סלַא טכַאמעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ןטייצ עטסשיטירק יד ןיא טשינ וליפַא

 ךיז לָאז ךיא ןעוו ,ןייז טלָאמעג ךיוא ןעק'ס .רעטַאעט ןשידיא ַא ןופ תיבה

 עשּפיה יד ןופ ןעמוקעגסיױרַא סעּפע ךָאנ רימ טלָאװ ,ןענובשח םוצ ןעמענ

 טזומעג ךיא בָאה לָאמניײא טשינ .ןעמונרַאפ רימ ייב טָאה'מ סָאװ רעטנזיוט

 רעדָא סָאזעּפ ןיא ןטסנידרַאפ עניימ טימ ןוא טלעוו רעד רעביא ןרעדנַאװמורַא
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 ןיימ ןטיהוצּפָא ידכ ,ןרַאלָאד ןיא עקירעמַא ןיא תובוח יד ןלָאצּפָא ןקנַארפ
 ,סָאװ-סָאװ :קנַאדעג רעד טסיירטעג דימת טָאה ךימ .טידערק ןיימ ןוא ןעמָאנ
 ןעמוקעגנָא ןיב ךיא תעב טכַארבעגטימ בָאה ךיא סָאװ רַאלָאד 18 יד רעבָא
 -כַאטרַאפ טשינ ךיא בָאה לַאטיּפַאק םעד -- םַאדרעטָאר ןופ עקירעמַא ןייק
 .,.!םשהךורב ,ךָאנ ךיא גָאמרַאפ רַאלָאד 18 יד .טעוװעל

 16 לטיֿפַאק

 ףױרַא-גרַאב ןקישטילג ןפיוא

 יו ןבילבעג ךיא ןיב עּפורט סקינלוקס קידנזָאלרַא
 רעבליז ןוא דלָאג טרָאּפשעגּפָא ןיימ .רעסַאוװ-רעטַאעט ןפיוא |
 יד טימ .ןייצ יד ןריבמָאלּפ וצ ףיוא טקעלקעג טשינ טלָאװ ּת
 -ןרע-טיפענעב ןיימ ןופ *לַאטיּפַאק; רַאלָאד טרעדנוה רָאּפ ץ--- 2

 טירטסױרַא ןטשרע ןיימ ןרינַאלּפ ןביוהעגנָא ךיא בָאה טנוװָא
 ,רָאטקעריד ןוא רַאטס סלַא ענערַא-רעטַאעט רעד ףיוא

 יורפ ןיימ זיא תיבה-לעב-רעטַאעט רענעגייא ןיימ ןרעוו וצ סולשַאב ןיימ
 -ייוו ךָאנ --- סנַאמשיײלפ יד ,החּפשמ ריא ,ןצרַאה םוצ קרַאטש ןעוועג טשינ
 .רעקינ

 יד טשינ טָאה'מ זיב עניירמוא יד סיוא טסיג שטנעמ ַא טסייה סָאװ --
 "בַאשזד. ַא ןזָאלרעביא -- .סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג ייז ןבָאה --- : ענייר
 ? ןקילג ןכוז ןזָאל ךיז ןוא -- רעמ יצ רעקינייו --- סעשזדייוו טלָאצ'מ ואוו
 ַא) "ןיאַאזָאכ םַאס, ןרעוו וצ ּפָאק ןיא תעגושמ ַא ןעמענניײרַא ךיז טסייה סָאװ
 ? (ןיילַא ךיז רַאפ תיבה-לעב

 טימ ןעניואוו ןעגנַאגעג קירוצ זיא ןוא ןעלעקנַאי ןעמונעג טָאה ינעשזד
 טפיוקרַאפ רעדיוו בָאה ךיא .קרַאּפ-ָארָאב ןיא החּפשמ ןוא ןרעטלע עריא
 לרעמיצ טרילבעמ ַא ןיא ןבילקעגניירַא ךיז ןוא שוביש ַא רַאפ לבעמ רעזנוא
 עזרעב רעד וצ רעטנענ סָאװ ןייז וצ ידכ ,?לעטָאה לַארטנעס ייװדָארב, םעד ןיא
 ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא *לַאיָאר-עּפַאק, --- רעטַאעט ןשידיא םענופ

 ןכרוד .קידייל ןענַאטשעג זיא גרובסמַאיליװ ןיא רעטַאעט-קיריל רעד
 סָאד זַא ןסייהעג טָאה'ס ,טליּפשעג טשינ-טליּפשעג ָאי ןטרָאד ןעמ טָאה ןָאזעס
 -ילעב יד טימ ןפָארטעג ךיז בָאה'כ ...טליּפשעגסױא ןיוש זיא לרעטַאעט
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 -עגרָאפ ייז בָאה'כ ןוא ,לקניפרַאג ןוא דלעפנהָאל ,רעטַאעט-קיריל ןופ םיתב

 ףניפ רַאפ ךָאװ-ףוס ַא ףיוא רעטַאעט סָאד ןעגנידרַאפ רימ ןלָאז ייז ,ןגָאלש

 טמיטשעגוצ ןבָאה ייז .הסנכה רעד ןופ ןטנעצָארּפ טיול ,ןעגנולעטשרָאפ

 ןעזעגסיוארָאפ טשינ בָאה'כ עכלעוו) תואצוה ערעייז רַאפ עמוס יד :יאנתב

 .עסַאק רעד ןופ ךיילג ןגירק ייז ןלָאז (...טרָאװ רעייז ןעמענ טזומעג ןוא

 ןיימ ףיוא עמוס רעקיבלעז רעד וצ טקיטכערַאב ןייז ךיא לעוװ טשרע ךָאנרעד

 ןייז טעוו'ס ביוא ,ךיילג ףיוא ךיילג ןלייט ךיז רימ ןלעװ ןקירעביא ןטימ .קלח

 ,קיטסניג ןעוועג טשינ טפעשעג סָאד זיא רימ רַאפ ...,ןלייט וצ ךיז סָאװ טימ

 טימ .ערעייז יו רעמ ךס ַא ןייז ןלעוו ,טסואוועג ךיא בָאה ,תואצוה עניימ לייוו

 ַא טַאהעג ןעד בָאה ךיא .טפעשעג ַא ןכַאמ םייב אקווד ךיז ןעמ טנכער םעד

 ןבָאה ךיוא ךָאד ךיא זומ ,ןליּפש וצ ךיא בָאה "ץַאיַאּפ רעד, עסעיּפ ַא ? הרירב

 ןיא רעטיצ ַא טימ ןוא טנַאה רעקידרעטיצ ַא טימ ךיא בָאה ,ןליּפש וצ ואוו

 .רעטַאעט-קיריל ןפיוא טקַארטנָאק םעד ןבירשעגרעטנוא ןצרַאה

 רעבָא רימ רַאפ 1 ןעמָאנ ַא ןיא זיא סָאװ :טגערפעג עקַאט טָאה ריּפסקעש

 לָאז .םעלבָארּפ רעווש ַא רָאג ןעוועג ןרימַאלקער וצ ךיז ױזַאיװ ןינע רעד זיא

 ףיוא םינָאדװעסּפ ןיימ ? ווָאקָאלבַאי םייח ןעמָאנ-עניב ןיימ ןרימַאלקער ךיא

 ןטכַארטַאב טוג ךיז זומ'כ 1 ןעמַאזוצ עדייב רשפא ? *ץַאיַאּפ רעד; ָאידַאר רעד

 ,גנומענרעטנוא-רעטַאעט ענעגייא ןיימ ריסנָאנַא ךיא רעדייא

 טריטנַאלַאט יו --- סרעליּפשיוש-לבמַאסנַא ןעגנילעג ןעק'ס ןעוו ןטלעז

 ףיוא סרעליּפשיוש-טּפיױה ןופ שזַאטס ַא ןכיירגרעד וצ -- ןייז טשינ ןלָאז יז

 ינעּפ ַא ןריקיזיר טשינ טעװ רענייק .עניב רעשילגנע רעדָא רעשידיא רעד

 ךס ַא ןעמָאנ רערעלוּפָאּפ ַא זיא סענזיב-רעטַאעט ַא ןיא .טנַאלַאט רעייז ףיוא

 ,תושדח-םינּפ ַא ןזָאלבוצפיוא רעגנירג ךס ַא זיא'ס .טנַאלַאט ןופ רעקיטכיוו

 ןקיטכי ַא יו ,עניב רעד ףיוא טלזָאמעג טשינ ןוא טקָאּפעג טשינ טָאה סָאװ

 ןבָאה עקינייא ...רעליּפשרעטנוא סלַא ןיוש ןעק םלוע רעד ןעמעוו רעליּפשיוש

 יז ךיז טָאה'ס .ערַאבכיײרגרעדמוא סָאד ןכיירגרעד וצ ךוזרַאפ ַא טכַאמעג ָאי

 ,קינלוקס השנמ זיא ללכה ןמ אצוי רעקיצנייא רעד .,ןבעגעגנייא טשינ רעבָא

 ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןזיװַאב טשינ סע טָאה דניירפנעזייו ינומ וליפַא

 "טלעוו ןייז .רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש סירָאמ ןיא קידנליּפש ןעוועג םש-הנוק

 ןעמָאנ םעד רעטנוא טכיירגרעד רע טָאה ןעמליפ ןיא ןוא ייװדָארב ףיוא םור

 .ינומ לוָאּפ

 זיב .קיטכיזרָאפ רעייז ןעלדנַאה וצ קנַאדעג רעד טגלָאפרַאפ טָאה ךימ

 ךימ ןעק'מ  רָאיטקַא רעכעלטינשכרוד סלַא טנַאקַאב ןעוועג ךיא ןיב טציא

 ךיוא זיא'ס ;טליּפשעג בָאה ךיא ואוו ץניוװָארּפ רעד ףיוא טעטש יד ןיא ןיוש
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 םעדכָאנ ,קרָאי-וינ ןיא סרעײג-רעטַאעט יד רַאפ ןיב ךיא רעוו דוס ןייק טשינ

 .רעייז ךיז בָאה'כ ,תמא .ןענָאזעס יירד עצנַאג טליּפשעגּפָא ןיוש בָאה ךיא יו

 רימ רַאפ רעבָא זיא םעד טימ .עניב רעד ףיוא ןלָאר עניימ ןיא ןעזעגנָא טוג

 ,גנומענרעטנוא-רעטַאעט ַא ןופ ץיּפש רעד ןיא ןלעטש וצ ךיז שילַאקיזיר וצ

 : ןעיירשסיוא ןוא למיה ןופ ןרעטש ַא יו ןלַאפרעטנורַא םיצולּפ ךיא לעװ טָא

 זיא םעד ןגעק ץעזעג רענַאקירעמַא ןייק ,תמא ! רַאטס ַא ןיב ךיא ! המלש ינא

 רעבָא טעווס .ליוו ךיא סָאװ ןָאט ךיא ןעק טלעג ןיימ רַאפ .ָאטשינ עקַאט

 ןרעװ ךיא לעװ ךָאוװ-ףוס ןייא ךָאנ .ןעז ךימ רעטַאעט ןיא ןעמוק טשינ רענייק

 לעװ ,ןבָארגַאב לעוו'כ סָאװ רַאלָאד רָאּפ יד ץוח .ןרעטש רענעשָאלרַאפ ַא

 ,השוב רַאפ ןבָארגַאב ךיז ןפרַאד ךָאנ ךיא

 -ריופ ןַאמרָאנ רעייטשרָאפ ןוא טניירפ ןיימ טימ תעדה-בושי ןגנַאל ַא ךָאנ

 "עניב ןיימ ללכב ןענָאמרעד טשינ :סולשַאב םוצ ןעמוקעג רימ ןענייז ןַאמ

 טסואוועג בָאה'כ ."ץַאיַאּפ רעד, ןרימַאלקער ךיז לָאז'כ ; וָאקָאלבַאי ןעמָאנ

 "סיוא-לוטיב םענעמונעגנָא םעד וצ "ץַאיַאּפ, ןעמָאנ םענופ ץנערעפער יד זַא

 עסערפ רעד ייב שזיטסערּפ ןייק ןפַאש טשינ רימ טעװ *ָאװטצַאיַאּפ, קורד

 רעדנַא ןייק ךיז רַאפ ןעזעג טשינ רעבָא בָאה'כ ,.."סרעקעמשנייפ, יד ייב ןוא

 םעד ןריסערעטניארַאפ וצ ןעוועג ןיא גנונעפָאה עקיצנייא ןיימ .געווסיוא

 "עג ךיא בָאה -- ןיוש ןסייוו ייז ,ָאידַאר רעד ףיוא ךימ טרעה סָאװ םלוע

 ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשיטַאמַארד עניימ ןופ -- טכַארט

 טכַאמ סָאװ ץל ַא סעּפע םתס רעדָא ,ץַאיַאּפ-קריצ ַא ןייז ןופ טייוו ןיב ךיא זַא

 -- רעכיז יו רעמ ןעוועג ךיא ןיב --- *ץַאיַאּפ רעד, עסעיּפ ןיימ .שירַאנ ךיז

 רעשידיא רעד וצ גנואיצַאב עטסנרע ןיימ ןכיירטשרעטנוא רעמ ךָאנ טעוו

 טשינ בָאה ךיא זַא ןגייצרעביא ךיז ןלעװ עסערּפ יד ןוא םוקילבוּפ סָאד ;עניב

 וצ ךיז ןבילרעד עכלעוו "סרעלטסניק עשידיא, יד טימ תוכייש םוש ןייק

 ,רעטַאעט עשידיא סָאד דובכמוא ןפַאשרַאפ ןוא עניב רעד ףיוא ןעועצַאיַאּפ

 רעטַאעט-קיריל םעד ןעגנודעג בָאה ךיא זַא ןעניקסוג ןדלָאמעג בָאה'כ

 עפורט יד .סעשזדייוו ןלָאצ ןוא עּפורט ַא ןרישזַאגנַא וצ טיירג ןיב ךיא ןוא

 טנוװָא-ןרע ןיימ וצ רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא עסעיּפ ןיימ טליּפשעג טָאה סָאװ

 ,ךיוא לעזימ אלעב .ןקינלוקס טימ ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפעגסױרַא זיא

 "עט עלַא -- עגושמ יוװ טקוקעגנָא ןיקסוג ךימ טָאה --- ? טייצ-רעמוז ---

 ןיא -- ואוו ןוא ? ןביוהנָא טשרע ריא טעװ ,טכַאמרַאפ ןיוש ןענייז סרעטַא

 ריא ,ןָאזעס ןיא וליפַא וצניהַא טשינ ןיוש ןעמוק ןדיא יד ? רעטַאעט-קיריל

 ?ןענערברַאפ וצ טלעג גונעג טָאה

 ךיִמ טָאה חומ ןיימ .טכערעג זיא רע זַא טליפעג ךיא בָאה ןצרָאה ןיא
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 !טשינ לָאמנייק זיא ,טציא טשינ ביוא !ןריקיזיר טזומ וד : טריטקיד רעבָא

 :סניימ ייב ןטלַאהעג ךיז בָאה'כ ,.,."סייה זיא'ס ןמז-לכ ןזייא סָאד דימש;

 ! ןריקיזיר לעוו'כ

 טיג -- ּפָאק-ןבייל ןייז טימ טלקַאשעגוצ ןיקסוג טָאה -- !טוג ,ונ --

 לעװ ,עסעיפ רעד וצ טפרַאד ריא ןעמעוו ןשטנעמ יד ןופ לטעצ ַא רַאוװיּפ סימ

 ...ייז ךָאנ ןקיש ךיא

 בָאה ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ ןעגנוריפ יד ןיא ןרַאפרעדמוא קידנעייז

 רַאפ ןרישזַאגנַא לָאז ןיקסוג טסייה סָאװ ,טזָאלעגרעביא טשינ לטעצ ןייק ךיא

 ךיא ןרָאיטקַא עכלעוו סייוו ךיא ,השק ןעוועג רימ זיא --- ? ןרָאיטקַא יד רימ

 םעד ץוח ? ןעלדנַאהרַאפ טשינ ןיילַא ייז טימ ךיא לָאז סָאװרַאפ ָאט --- ףרַאד

 עכלעוו טימ ןרָאיטקַא עטסעב יד טימ ןעלגנירמורַא טלָאװעג ךיז ךיא בָאה

 "עס עטבלַאזעג; יד רַאפ .ןעמַאזוצ ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא'ס

 רימ ןלעוװ ייז .רעייפ רַאפ יו טרעטיצעג ךיא בָאה "ןרָאיטקַא-וינעווע:דנָאק

 ...רימ טימ ןליּפש ייז סָאװ ןָאט-הבוט ַא

 ,רעלטרעג םעס ,ףַארג רעטיּפ ,םיובלטייט םהרבא :טרישזַאגנַא בָאה'כ

 ַאקעבער ,ןַאמלוב יטריוג ,ןײטשרעלַאװ ַאזָאר ,ןַאמייה יאול ,סקַאל םהרבא

 "פוס ,ןײטשדלָאג ַאירָאלג עלעדיימ סָאד ןוא שטיװָאניבַאר יליט ,ביורטנייוו

 ןריפוצנָא .לקנערפ קחצי :רעטלַאװרַאפ-עניב :רעדנעלדירפ סקעמ :רָאיל

 ןוא ינעמ :ךעלרעגָאװש ייווצ עניימ טרישזַאגנַא ךיא בָאה רעטסעקרָא ןטימ

 ,ןַאמשיילפ ווייד

 רימ טָאה סָאװ תועט:-רָאפסױרַא רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא גנולדנַאה ןיימ

 ןשיוצ גנואיצַאב רעקידרעטייו רעד ןיא ןטייקירעוװש עסיורג טכַאזרוארַאפ

 -ַאמָאלּפיד ,טקערָאק ןטלַאהעג דימת ךיז טָאה רע ,תמא .ןעניקסוג ןוא רימ

 טריצַאּפשעגכרוד ךיז טלָאװ ץַאק עצרַאװש ַא יו טליפעג רעבָא בָאה'כ ;שיט

 ַא ןטלַאהעגנָא טָאה זנוא ןשיווצ טייקכעלדניפּפמע יד ....ןדייב זנוא ןשיווצ

 געוו ןקישטילג ןפיוא ןרעטעלק ןיימ וצ ןפלָאהעג קינייװ טָאה ןוא טייצ עגנַאל

 ,ףױרַא-גרַאב

 "גָארּפ-ָאידַאר עניימ ףיוא ןריסנָאנַא וצ טביולרעד ןבָאה סרָאסנָאּפס עניימ

 יד ץוח .רעטַאעט-קיריל ןיא עּפורט ןייז טימ ץַאיַאּפ ןופ ןטירטפיוא יד ןעמַאר

 ןעגנולעטשרָאפ עניימ ןגעוו ןדלָאמעג ךיוא רימ ןבָאה ,ָאידַאר רעד ףיוא ןסנָאנַא

 ַא ןופ ןענַאטשַאב טלָאמעד זיא סָאװ עסערּפ רעשידיא רעכעלגעט רעד ןיא

 ןשיפַא ןקורד וצ עדָאמ רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא'ס ,ןעגנוטייצ לסיב שּפיה

 ןיא ןעגנַאהעגסיױא ךיוא ייז טָאה'מ .טנעװיזסַאג יד ףיוא ןּפעלקסיוא ייז ןוא

 .טליּפשעג טָאה'מ ואוו ןטנגעג יד ןופ ןטפעשעג עשידיא יד ןופ רעטסנעפ יד
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 יד טימ ןטפעשעג ןכַאמ וצ ןדיימוצסיוא ,ךעלגעמ טייוו יו ,טכוזעג בָאה'כ

 טימ ןרינָאּפמיא ייז טנעקעג ךיא בָאה יו ,סעמריפ-רעטַאעט עטעוועדנופעגנייא

 ןעװ-סָאװיזיב ,ייז ייב ןגירק וצ ךָאנ טסעומש רעוו ,סענזיב עשיינפלד עניימ

 -עט ןשידיא םענופ ןראסערּפמיא ערעדנַא יד ןגירק סע יו טידערק לקיטש ַא

 ןַא ? ךיא ןיב רעוו ?ןעיורטעג רימ ייז ןלָאז תובָא-תוכז ןכלעוו רַאפ ? רעט

 ןגירק וצ ץנערעפער עּפַאנק ַא !ץַאיַאּפ ַא סעּפע ,"רעטקע; רעטנַאקַאבמוא

 | ,טידערק

 -עפ עשירעלָאמ ןוא עשיטסיטרַא טימ ןַאמרעגנוי ַא טָאה לזמ ןיימ ףיוא

 -עּפסקע טָאה רע .יירעקורד עניילק ַא טנפעעג ,שטיװָאקרַאמ יאול ,ןטייקיא

 "לימ ןוא ןעגנונעכייצ עשיפַארגָאטיל ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז ןוא טריטנעמיר

 רעגָאװש ןייז טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה רעטעּפש .,סעיצַאניבמָאק-קורד עקיברַאפ

 ןיא ןעיירעקורד עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא טימ טריפעגנָא ,רעשיילפ סירָאמ

 ,?סערּפ-ָאירט; יד --- קרָאייוינ

 סָאװ ןשטנעמ-רעטַאעט עטלייצעג יד ןופ ןעוועג זיא שטיװָאקרַאמ יאול

 טָאה טפַאשטניירפ ןוא טעברַאטימ רעזנוא .ןעוועג-ברקמ טלָאמעד ךימ טָאה

 לדייא ,ןדײשַאב ַא ןעוועג זיא רע .ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןטלַאהעגנָא

 "סדנוק שירעפיטש ַא טנײשעגסױרַא דימת טָאה ןגיוא ענייז ןופ ,עלעשטנעמ

 ,שפנו-בלב סרעליּפשיױש עשידיא ןוא רעטַאעט טַאהעג ביל טָאה רע .עלעכיימש

 נָא ןצעזקעװַא ךיז ןוא יירעקורד ןייז ןזָאלוצרעביא ןעוועג טכער זיא םיא ייב

 עשימָאק ַא רעדָא ,עידעמָאק רעשילַאקיזומ רעשידיא ַא רַאפ סקיריל ןביירש

 ,ןייטשרוב עקחסּפ טניירפ ןייז רַאפ דיל שילגנע רעלוּפָאּפ ַא ףיוא עידָארַאּפ

 ...טסָאק טונימ עדעי זַא טסואוועג רע טָאה ,יירעקורד-ןָאינוי ַא טימ קידנריפנָא

 טָאה רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ טעברַא ןַא ןגעוו טלדנַאהעג רעבָא ךיז טָאה'ס ןעוו

 "ירא ענייז ןופ רעדעי טימ טעקצַאצעג ךיז ןוא דלודעג טימ טלבירגעג ךיז רע

 םעד ןופ טנעצָארּפ ַא שטָאכ ןגָאמרַאפ טלָאװעג טלָאװ'כ .ןעגנונעכייצ עלעניג

 ,טעברַא-קורד רַאפ ןבילבעג קידלוש םיא ןענייז ןשטנעמ-רעטַאעט סָאװ טלעג

 ןָאט וצ ..טכירעג ןיא ןּפעלש ןצעמע לָאז רע זַא טרעהעג טשינ רעבָא בָאה'כ

 "-גואוו ַא זיא .טכַאנ רעד ןטימניא טיירג ןעוועג רע זיא רָאיטקַא ןַא הבוט ַא

 ? החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ ןעמעלַא ייב טבילַאב ױזַא ןעוועג זיא רע סָאװ רעד

 ןסײרוצסױרַא ךיז שזַארוק ןוא עיציבמַא ןיימ טסירגַאב טָאה שטיוװָאקרַאמ

 -ייז ןיא טגיוורַאפ ױזַא ןענייז עכלעוו סרעליּפשיוש עטרינגיזער ןעייר יד ןופ

 !בַאשזד ַא -- זיא טריסערעטניא ייז סָאװ עקיצנייא סָאד ןוא סעילָאד ערע

 -סיוא ןקיבלעז םעד ףיוא טשינ ךיז זָאל'כ סָאװ ןרָאװעג ןלעפעג ךיוא זיא םיא

 ןרַאסערּפמיא יד סױא-רָאי ,ןייא:רָאי ןטערט סע ןכלעוו ףיוא געוו םענעשָארדעג
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 סָאװ טריָנָאּפמיא קרַאטש טָאה םיא .קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ

 רימ רע טָאה .שיפַא ןַא ןופ ןעזסיוא םעד ןיא ןליפַא טײקשרעדנַא ךוז ךיא

 ! עקצַאצ ַא שיפַא ןַא טלעטשעגוצ

 טָאה ׁשַא וָאמ ;רעדירביןַאמצלַאז יד טיירגעגוצ ןבָאה סעיצַארָאקעד יד

 עיָאפ יד ןוא טנעוו יד טצוּפַאב ןבָאה רימ .ןענָאפָארקימ יד טרילָאטסניא

 -ָאמעגיטנַאה טימ ןוא עּפורט רעד ןופ רעדליב טימ רעטַאעט-קיריל םענופ

 ,טלעטשעגוצ טָאה וװָאנַאי יישזד רעלָאמ-רעטַאעט רעד סָאװ ןטַאקַאלּפ ענעל

 -ןטעליב ףיוא טרַאװעג ןוא עסַאק רעד ןיא רעריסַאק ַא טצעזעגניירַא טָאה'מ

 ןליפַא ךיז טגערפ'מ !טשינ ךיז טעװַאי רענייק ! גָאט רעקיטכענ ַא .סרעפיוק

 !טױט -- !ןעמ טליּפש סָאװ ?ןעמ טליּפש ןעוו ? טליּפש'ס רעוו ןָא טשינ

 ,רעטַאעט שידיא יו לקיטנַא ַאזַא טריטסיזקע טשינרָאג טלָאװ'ס יו

 -- סיוארָאפ ןיא ןטעליב ןייק טשינ ןעמ טפיוק רעטַאעט-קיריל ןיא

 יז ןעֹו ,טונימ עטצעל יד ןעמ טפיוק ָאד -- רעריסַאק רעד ךימ טסיירט

 ילַאמ טליּפש סע ןעוו ןיימ'כ -- טלכיימשעגרעטנוא רע טָאה -- ןעמוק ןליוו

 ןעק םיא רַאפ ?ץַאיַאּפ רעד רעבָא .קינלוקס השנמ ,וועדעבעל ןרהא ,ןָאקיּפ

 ,..סעמַאננייא ןייק ןריטנַארַאג טשינ ךיא

 זיא רימ ייב .עבָארּפ וצ טלעטשעג ךיז ךיא בָאה טימעג רעווש ַא טימ

 טשינ רעבָא ,"ץַאיַאּפ רעד, עסעיּפ רעד ןופ סנַאינ רעדעי טעברַאעגסיױא

 ַא ןזייוו ריבורּפ'כ .ישזער ןיימ ןפרַאװרעטנוא ךיז ןליוו סרעליּפשיוש עלַא

 :עגושמ יװ ןָא ךימ רע טקוק -- ענעצסנַאזימ ַא ,גנולעטש ַא רעליּפשיוש

 טעװ -- ןסיוו רימ רע טזָאל -- עניב רעד ףיוא רָאי 40 ןיוש ןיביכ --

 רימ טשינ ךיז ןעמעש ערעדנַא ? רעטַאעט טליּפש'מ ױזַאיװ ןענרעל ךימ ריא

 ןצנַאג ַא ןליּפש ןעד טייג'מ 1 ןזעוו ַאזַא וטסכַאמ סָאװ : ןײרַא םינּפ ןיא ןגָאז וצ

 ןליּפש םייב רעבָא רַאפרעד .סרעכַאמ-עבָארּפ עטכעלש ןענייז רימ ? ןָאזעס

 טייג סָאװ ...ןעגנַאלרעד ןיוש רימ ןלעװ ,םוקילבוּפ ַא רַאפ עניב רעד ףיוא

 -עטשרָאפ ףניפ יד ןליּפשּפָא ףרַאד'מ ? עלוש עשיטַאמַארד ַא ןריפנייא ָאד ריא

 -רעטסיימ, יד ןעז ןעמוק טשינ רענייק יוו-ייס טעוו'ס !רוטּפ ןוא ןעגנול

 ,טרעכיזרַאפ רימ ןעמ טָאה -- "קרעוו

 דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא טָאה קינייוװסיוא ףיוא ןלָאר יד ןענעק וצ גנַאלרַאפ ןיימ

 -עגסיוא ןענייז סָאװ ןענָאפָארקימ יד בילוצ .סרעליּפשיוש ערעטלע יד ףיוא

 -קעוַא ןזומ ןעמ טעװ --- ךיא ןרָאװ -- עניב רעד ןופ סנַאװַא םעד ףיוא טגייל

 רָאילפוס םעד ןרעה םלוע רעד טעװ טשינ ביוא ,ןטסַאק-רָאילּפוס םעד ןעמענ

 ךיילג רימ ןליוו סרעליּפשיוש עקינייא . , .ןרָאיטקַא יד יוו רערָאלק ןוא רעירפ

 ייב ךיז טעב'כ .קסע רעצנַאג רעד טשינ ייז ךיז טניול'ס ,ןקילג יד ןייז-לחומ
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 "פוס רעד :הרשּפ ַא ייברעד ךַאמ ךיא !ןטימניא רעביא טשינ ךימ טזָאל :ייז

 ,ןסילוק יד רעטניה טרָאװ ַא ןּפַאכרעטנוא ןוא ןייטש טעװ רָאיל

 ַא ןיא בייל ַא יו ,םורַא ךיז יירד ךיא .טכענ יד ךרוד טשינ ףָאלש ךיא

 ,רעמיצ-לעטָאה ןיימ ןיא ,גייטש

 ,טציא טזייװַאב עסַאק יד סָאװ םעד טיול ןייז ןלעװו ןטפעשעג יד ביוא --

 .חומ ןיא רימ טרעבגע -- ? תואצוה עניימ ןלָאצַאב וצ ןעמענ ךיא לעוו ואוו

 ןדעי טלייטעגנייא ךיא בָאה ,טגָאמרַאפ בָאה ךיא סָאװ רַאלָאד טרעדנוה רָאּפ יד

 יד ןליּפשּפָא ןכָאנ זיב טױרטעג רימ ןעמ טָאה סנַאלַאב םעד .ךעלסיב-וצ

 -רָאפ-טנוװָא רעד רַאפ קיטנוז זַא טניימ סָאד .ןעגנולעטשרָאפ ףניפ עטריסנָאנַא

 "וצנייא ידכ ,רעטַאעט ןיא טסעג סלַא ןבָאה ןעמעלַא ייז ךיא לעװ גנולעטש

 ןיא ,ןלָאצַאב ןפרַאד ךיוא ךיא לעװ סרעליּפשיױש יד ....תובוח ערעייז ןענָאמ

 "סוג זיא יאדוװַא !ליואוו רימ זיא'ס ,טנװָא קיטנוז יו רעטעּפש טשינ ,ןמוזמ

 -נוא עטגַאװעג ַאזַא ןכַאמ וצ טייצ יד טשינ טציא זיא'ס : ןעוועג טכערעג ןיק

 יד ןענייז רשפא ןוא .גנורַאפרעד טָאה רע ,רעסעב טסייוו רע .גנומענרעט

 רעד -- שיט םוצ *רַאטס,, רעיינ ַא ? ךיז ךיא ּפוטש סָאװ : טכערעג סנַאמשיילפ

 ! ץַאיַאּפ

 א
 -ָאדע --- עיצנַאטסיָאידַאר ַא טנפעעג טָאה *ןָאשײאיסָאסַא-סטרעװרָאפ, יד

 ןישזדוי רעריפ ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ קנעדנָא ןיא -- ?יד"יוו-יאזוילב

 ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןעמַארגָארּפ יד ןענייז טייצ עטשרע יד .סבעד

 רעטעּפש .,ןטעהנַאמ ןיא סָאג רעט423 ףיוא ,*לעטָאה-שזדירַאלק, םענופ ָאידוטס

 ,סָאג רעט46 רעד ףיוא ןינב ַא ןיא רעבירַא עיצנַאטסדָאידַאר יד זיא

 ינרַאשט ןעוועג זיא *יד-יוו-יא-וילבָאד, ןופ רעטלַאוװרַאפ רעטשרע רעד

 : רעסנָאנַא רעשידיא רעד ;יקסוװַאלסַאז יַאלָאקינ :רָאטקעריד-קיזומ : קעדַאלװ

 ,קעדַאלװ עסָאנעג ןופ טריפעגנָא ,"העש-סטרעוורָאפ, יד ,ווָאקשטוטס םוחנ

 קיטנוז ןדעי (טריטנעזערּפ טציא ךָאנ טרעוו ןוא) ןרָאװעג טריטנעזערּפ זיא

 ןרַאטנעמָאק-סעיינ ןופ העש עבלַאה ַא םעדכָאנ ,גָאטיײב רעגיײזַא 12 זיב 11 ןופ

 יד רעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה 12:230 טקנוּפ .ןטייקכעלנעזרעּפ עטסואווַאב טימ

 ,ץַאיַאּפ ןלופסינמייהעג ןופ םַארגָארּפ רעד סעילַאװכ-טפול

 -רָא םענעגייא ןיימ טימ טריטעּפער ךיא בָאה ָאידוטס רערעדנוזַאב ַא ןיא

 "עג ייז בָאה ךיא .סרעקיזומ טעטניווק ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רעטסעק

 ןעגנוזעג ךיא בָאה טלָאמעד זיב) ןטסנידרַאפ עקידמצמוצמ עניימ ןופ טלָאצ

 "נָא טָאה םַארגָארּפ ןיימ טימ .(גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ טימ רָאנ ָאידַאר רעד ףיוא

 עניימ ןביוהעגנָא בָאה'כ רעדייא ,קיטנוז ַא ןיא .ןַאמריופ ןַאמרָאנ טריפעג
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 ץַאיַאּפ םעד ןעז ןעמוק וצ סרערעהוצ יד ןטעברַאפ ןַאמריופ טָאה ,ןלָארטסַאג

 טליּפשעג ןלעווס ואוו ,גרובסמַאיליוו ןיא רעטַאעט-קיריל ןיא ךעלנעזרעּפ

 *לַאיַאּפ רעדע עסעיּפ רעשילַאקיזמ ַא ןופ ןעגנולעטשרָאפ ףניפ ןרעוו

 םעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז רימ ןבָאה עיצידיוא ןיימ ךָאנ

 טָאה רעצעמע יצ ןעניפעגסיוא טלָאװעג ןבָאה רימ .רעטַאעט ןופ רעריסַאק

 זיא רעפטנע רעד .טעליב ַא ןפיוק רעדָא ןריוורעזער וצ טריסרעטניארַאפ ךיז

 :טגערפעגכָאנ ךיז ןבָאה ייז ,טרינָאפעלעט ָאי ןבָאה ןדיא עכעלטע : ןעוועג

 טסָאק לפיוו ? גרובסמַאיליװ ןיא רעטַאעט ןשידיא םוצ וצ-ןעמ טמוק יױזַאיװ

 סָאד ןפרָאװעגסױרַא זיא לייוורעד ,סָאד טשינ ץלַא ךָאנ רעבָא זיא'ס ? טעליב ַא

 רעקידעבעל ַא טשינ טמוק'ס .עסַאק רעד ןיא ןטלַאה וצ םיא טסָאק סָאװ טלעג

 ...?סנ ַא ןעשעג טרָאפ טעו רשפא ...טנוה

 צ
 רעד ןיא .ןעשעג טשינ סנ ןייק זיא ,טנוװָא קיטיירפ ,ערעימערּפ ןיימ וצ

 סָאד ,םלוע רעלַאקָאל רעכעלטנייוועג ץנַאג ַא ןעמוקעגנָא זיא טונימ רעטצעל

 עיצקודער ַא ףיוא טקיטכערַאב טָאה סָאװ ?סעסעּפ-רעטסוָאּפ, יד ףיוא בור

 ןטפעשעג יד ןופ רעטסנעפ יד ןיא עמַאלקער יד ןטלַאה וצ ןביולרעד רַאפ

 טסיירטעג ךיז בָאה'כ ...טכַארבעג טשינ סע טָאה עסַאק רעד ןיא ןקילג ןייק

 ןיש בָאה ךיא ...ןליּפש וצ ןעמעוו רַאפ רעצעמע ןייז שטָאכ טעוו'ס סָאװ

 ...טרַאװרעד טשינ םענייק

 הנ ."החמש יד רעסערג ץלַא םלוע רעד רענעלק סָאװ; : ךָאד טגָאזמ

 טָאה רימ וצ ןוא עּפורט רעד וצ ,גנולעטשרָאפ ןיימ וצ םזַאיזוטנע ןרעסערג ןייק

 "יא ןעוועג טלָאװ רעטַאעט סָאד ןעוו וליפַא ןרעוו ןזיװעגסױרַא טנעקעג טשינ

 עניימ ןיא טכליהעגּפָא ןבָאה *סָאװַארב; יד .עילעטס רעד וצ זיב טקַאּפעגרעב

 לעיצנַאניפ זַא טסואוועג בָאה'כ .למיה םענופ ןרענוד עשילַאקיזומ יװ ןרעיוא

 -- טליפעג עלַא רימ ןבָאה --- שילַארָאמ רעבָא ,תורצ עטקַאהעג ףיוא ךיא ןיב

 ,םערוטש טימ םלוע םעד ןעמונעג *ץַאיַאּפ רעד , גנולעטשרָאפ ןיימ טָאה

 ןוא טרינָאפעלעט ןעמ טָאה *לַאיָארק רעד ןופ זַא טלייצרעד רימ טָאה'מ

 -יורג ַא זיא'ס ָאיֵא ?ערעימערּפ ןיימ סיוא סעּפע טעז יו :טגערפעגכָאנ ךיז

 "סרעגערפכָאנ; יד-טָא טרעכיזרַאפ ןבָאה לקניפרַאג ןוא דלעפנהָאל ? ךָארב רעס

 -עביא יד וצ םלוע ןסיורג ַא ןעגנערב טעוו'ס .סעסקוס רעסיורג ַא זיא'ס זַא

 -*לַאיָאר, יד ןבָאה --- ןלייצרעביא סע ףרַאד'מ -- .ןעגנולעטשרָאפ ריפ עקיר

 ,טכַאלעגסיוא ךיז סרעצעביק

 ןפיוא ןדניברַאפ ךיז טריבורּפ ךיא בָאה ,ירפרעדניא תבש ,ןגרָאמ ףיוא

 זיא עיניל יד -- סָאװ ךיא סייוו .רעטַאעט םענופ עסַאק רעד טימ ןָאפעלעט
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 ךָאנ אמתסמ טרינָאפעלעט'מ -- ךיא טכַארט -- ןמיס רעטוג ַא .ןעמונרַאפ

 טימ טלַאה'ס יוװ ןעניפעגוצסיוא ןיירַא רעטַאעט ןיא ןרָאפעג ךיא ןיב .ןטעליב

 -עג ןיוש ןענייז רעטַאעט-קיריל םוצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו .סענזיב עניימ

 ןטעליב טפיוקעג ןוא ןדיא לסיב שּפיה ַא עסַאק רעד ייב ןענַאטש

 רעד רימ טגָארט -- !ןעגנילק וצ ףיוא טשינ טרעה ןָאפעלעט רעד --

 -רַאפ ?ןָאט וצ רעירפ סָאװ טשינ סייוו'כ -- הרושב יד ןגעקטנַא רעריסַאק

 ןסיירעצ טשינ ךיז ןעק'כ ?ןָאפעלעט םעד ןרעפטנע יצ ,ןטעליב ןפיוק

 "יב ךָאנ טגירק ןעמ :ןסיוו ןליוו ןדיא .ןָאפעלעט םעד רעביא םענ ךיא

 -עט-קיריל ןיא ןליּפש ץַאיַאּפ רעד טעװ גנַאל יװ ? ץַאיַאּפ םעד ןעז וצ ןטעל

 -דנָאקעס ףיוא ? ליװזנָארב ןיא ? סקנָארב יד ןיא ןליּפש רע טעוװ ןעוו ? רעטַא

 ךיא .רבד-לעב רעד סָאד ןיב ךיא זַא קידנסיוו טשינ ךיז ךַאמ ךיא ? וינעווע

 רעד ןוא ,רעטַאעט ןופ רעטלעטשעגנָא ןַא יו ,ןגַארּפ עלַא יד ףיוא רעפטנע

 גנולעטשרָאפ רעד רַאפ העש ַא ,ןטעליב ןפיוקרַאפ םייב טציווש רעריסַאק

 ךָאנ עסַאק רעד וצ ךיז ןּפוטש עלַא .ןדיא טימ טציילפרַאפ סַאג עצנַאג יד זיא

 זיא ,רעקרַאטש ץלַא טרעװ גנַארדעג רעד ? ךַאז ַאזַא ָאד ןעד זיא'ס ,ןטעליב

 ,גנונעדרָא ןטלַאה וצ יײצילָאּפ ןפור יו געווסיוא רעדנַא ןייק ןבילבעג טשינ

 םענופ ןעגנילק סָאד .גנולעטשרָאפ-טנוװָא רעד וצ טריסַאּפ טָאה עקיבלעז סָאד

 יד ףיוא ןטעליב טריוורעזער ןבָאה ןדיא ,ןכַאמ ביוט טנעקעג טָאה ןָאפעלעט

 .ןעגנולעטשרָאפ עקידקיטנוז

 רימ וצ ןעמוקעגרעטנורַא ןענייז גנולעטשרָאפ רעקיטכַאנייב-תבש רעד ךָאנ

 לקניפרַאג ןוא דלעפנהָאל ,רעטַאעט ןופ םיתב"ילעב יד עבָארעדרַאג רעד ןיא

 רעד רעטנוא רעלעק ןיא ןעוועג סעבָארעדרַאג יד ןענייז רעטַאעט-קיריל ןיא)

 ףיוא ךַאמּפָא רעזנוא ןרעגנעלרַאפ לָאז ךיא ,ןגָאלשעגרָאפ רימ ןבָאה ייז .(עניב

 -ָארּפ 60 ןגירק לָאז ךיא :יאנת ןטימ טמיטשעגוצ בָאה'כ .,"דנע-קיווא ַא ךָאנ

 ,תואצוה ערעייז רַאפ עיטנַארַאג םוש ןייק ןָא ,עמַאננייא רעד ןופ ָאטורב טנעצ

 ,טנעה עדייב טימ סעיצידנָאק עיינ יד ןעמונעגנָא ןבָאה ייז

 ,"יד"יוו-יא-וי-לבָאד, ףיוא םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ ךָאנ ,קיטנוז ,ןגרָאמ ףיוא

 עסעיּפ ןייז ןיא ץַאיַאּפ םעד ןעז וצ םלוע םעד ןדַאלעגנייא רעדיוו ןַאמריופ טָאה

 רימ ןבָאה טסעקדָארב ןכָאנ קידנעמוקוצ .רעטַאעט-קיריל ןיא *ץַאיַאּפ רעד;

 ןופ רעטַאעט סָאד טרעגַאלַאב טָאה סָאװ ןומה ןכרוד טּפוטשעגכרוד םיוק ךיז

 גונעג טַאהעג ןיוש ךיא בָאה גנולעטשרָאפ רעקיגָאטיײב רעד ךָאנ ,ןטייז עלַא

 קלח ןיימ .תואצוה עקירעביא עלַא ןוא עּפורט ןיימ ןלָאצַאב וצ קלח ןיימ ףיוא

 רַאפ חוויר-ולוכ ןעוועג ןיוש זיא גנולעטשרָאפ-טנוװָא רעטפיוקרַאפסיױא רעד ןופ

 ,רימ
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 "עגסיוא קרַאטש רעייז ךיז ןבָאה "ץַאיַאּפ רעד; גנולעטשרָאפ ןיימ ןיא

 טימ .עסירטקַא עקיטכערּפ ַא ,ןײטשרעלַאוװ ַאזָאר :סרעליּפשיױש יד טנכייצ

 טימ ןוא (עדָאמ רעד ןיא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא סָאװ) רָאה עדנָאלבילעה עריא

 רעד רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג יז זיא ,רוגיפ רעקיטפַאז ,רעקנַאלש ריא

 ּפשיוש םעד ןופ רעטכָאט יד) ןַאמלוב יטרוג ;עלָאר רעשיטַאמַארד:טּפיױה

 ,ןירעגניז ןוא ןירעליּפשיוש עטינעג רעבָא ,עקשטיגנוי ַא ,(ןַאמלוב סקַאמ רעל

 ַאלעב סָאװ עלָאר-גנַאזעג-טּפוה רעד טימ טעװַארּפסעג טוג רעייז ךיז טָאה

 "עג טָאה עמַאמ יד .רעטַאעט:ןָאסניקּפָאה ןיא טליּפשעג רימ טימ טָאה לעזיימ

 "נייוו סיצנערפ ןירעליּפשיוש רעד ןופ עמַאמ יד) ביורטנייוו ַאקעבער טליּפש

 -סרעריסַאק ןוא-סרעשזדענעמ רעד ןופ רַאטערקעס-װיטוקעזקע םעד ןוא ביורט

 -ריטַאנ ריא .ןירעליּפשיוש עלופטנַאלַאט ַא רעייז ,(ביורטנייוו ןָאטלימ ,ןָאינוי

 -ָאלעמ רעד וצ םזילַאער ךס ַא ןבעגעגוצ טָאה עניב רעד ףיוא ןָאט רעכעל

 ַא ןופ עלָאר עשימָאק ַא טריזירעטקַארַאכ טָאה םיובלטייט םהרבא .עמַארד

 ַא ןליּפש ןטריניפַאר ןייז טימ ןעמונעגסיוא רעייז טָאה רע .שטנעמ-סקלָאפ

 טליפעג בָאה'כ !םיובלטייט טשינ רעבָא ,שזרַאש וצ ןריפרעד ןעק סָאװ עלָאר

 רעטיּפ רעליּפשיוש-ןַארעטעװ םעד עּפורט ןיימ ןיא ןבָאה וצ קידובכב רעייז

 םלוע רעד .עניב רעד ףיוא ןח טימ טלעוו ַא טגָאמרַאפ ךָאנ טָאה רע .ףַארג

 האנה טַאהעג בָאה'כ .ץרא-ךרד ןוא טפַאשביל טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה

 טלַאטשעג רענייש ןייז טימ .רעלטרעג םעס טניירפ ןוא רבח ןיימ טימ ןליּפש וצ

 ןיא עלָאר ןייז וצ ןגָארטעגיײב ליפ רע טָאה טייקכעלנעזרעּפ רעשירָאיטקַא ןוא

 -עטשרָאפ רעד ןיא טכַארבעגנירַא ןבָאה רָאמוה ןוא ןבעל ךס ַא .עסעיּפ ןיימ

 ,ןליּפש רעייז .סקַאל בייא ןוא שטיוװָאניבַאר יליט ,ןטסילָאר-רעטקַארַאכ יד גנול

 שיטַאּפמיס .םוקילבוּפ ןופ ןרָאװעג טצַאשענּפָא קרַאטש זיא ןצנַאט ןוא ןעגניז

 "ןַארעטעװ רעד רָאסעּפָארּפ-קיזומ ַא ןופ עלָאר ןייז ןיא ןעוועג זיא רָאג זיב

 ,ןײטשדלָאג ַאירָאלג טָאה םלוע םעד טרעטסײגַאב ,ןַאמייה סיאול רעליּפשיוש

 ענעסקַאװרעד ,ענערַאפרעד ַא יװ ,רימ טימ ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג טָאה יז

 ריא ןופ ןרעדנואװּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה םלוע רעד .ןירעליּפשיוש

 .עניב רעד ףיוא טייקטסיירד ןוא טייקיאעפ

 ןוא רעליּפשיױש רעשיטַאמַארד סלַא גלָאפרעד םענעגייא ןיימ ךייש סָאװ

 ןפרַאװ ןופ ןטלַאהּפָא ךיז ךיא לעװ ,ץַאיַאּפ ןופ עלָאר-טּפיױה רעד ןיא רעגניז

 ענעצס רעדעי ייב ןזיװעגסױרַא םוקילבוּפ סָאד רימ טָאה סָאד ,ךיז ףיוא ןעמולב

 .ןטנעמסידָאלּפַא עקידנרעױד-גנַאל טימ םיא רַאפ ןעגנוזעג בָאה'כ סָאװ דיל ןוא

 לא א
8 , 
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 -פיױרַא זיא ,רעטַאעט-קיריל ןיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,טכַאניב קיטנוז

 יד .,ביורטנייוו דנומגיז ,ןַאמ סביורטנייוו ַאקעבער ןסילוק יד רעטניה ןעמוקעג

 ייז ,רוטנעגַא-רעטַאעט רעד טימ טריפעגנָא טָאה ביורטנייוו ןוא ןיקלער עמריפ

 -עט ןשידיא םענופ ןרָאילָארטסַאג ענלצנייא ןטָארטרַאפ ןוא טריטנעזערּפ ןבָאה

 -וינ ןיא ןָאזעס-רעטַאעט ןכָאנ ןענייז עכלעוו סעּפורט עצנַאג יד ןוא רעטַא

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ טעטש רעקילדנעצ ןיא ןליּפש ןרָאפעגסױרַא קרָאי

 ךימ טָאה -- גנולעטשרָאפ ענייפ ַא ןוא עסעיּפ ענייפ ַא טָאה ריא --

 ,טביולעג קרַאטש רעייז ךייא טָאה ַאקעבער ןיימ .טריטנעמילּפמָאק ביורטנייוו

 -סמַאיליװ ןיא ןטלעװ טרעק ריא ,ןקוקוצנָא ךייא קירעגיינ ןעוועג ךיא ןיב

 ?ץעגרע ןליּפש וצ ךָאנ טקנעד ריא ? רעטייוו סָאװ ! גרוב

 -אעט-קיריל ןיא ָאד ךָאוװ-ףוס ַא ךָאנ ןליּפש וצ טכַאמעגּפָא בָאה ךיא --

 ןגָאז ךייא לעוו'כ -- סעציײלּפ יד טימ טשטעווקעג ךיא בָאה -- ךָאנרעד .רעט

 -סיוא סענזיב יד טָאה טונימ רעטצעל רעד זיב ,ביורטנייוו רעטסימ ,תמא םעד

 ךיז טָאה םוקילבוּפ סָאד ןענַאװ ןופ טשינ טושּפ סייוו'כ .זָאלסגנונפָאה ןעזעג

 .רעטַאעט ןיא ןָאטעג-זָאל ַא טכירעגמוא ױזַא

 "עג עסיורג ןכַאמ ריא טעװ גָאטכַארעביא !םוקילבוּפ םוצ סע טזָאל --

 יד -- רימ וצ טלכיימשעגוצ ביורטנייוו טָאה --- ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,ןטפעש

 רעייא ךיז טעוו ךָאװ רעד ךרוד !ליומ וצ ליומ ןופ :זיא עמַאלקער עטסעב

 "רָאפ רעייא ןוא ךייא ןגעוו ןדער טעוו'מ .ןעלגילפ ףיוא יוװ ןגָארטעצ גלָאפרעד

 -עלעט ןפיוא -- רקיע רעד ןוא ןטפעשעג יד ןיא ,רעּפעש יד ןיא גנולעטש

 .ךעז טעװ ריא ! ןָאפ

 -סיוא יד ןענייז סָאװ --- טסיירד טשינ ךיא גָאז --- ביורטנייוו רעטסימ ---

 ךימ ןוא ןטערטרַאפ ךימ לָאז "ביורטנייוו ןוא ןיקלער, סיפָא רעייא זַא ןטכיז

 ?ןליּפש וצ רעטַאעט ַא טימ ןגרָאזרַאפ

 ןעניקלער טימ ןדערכרוד ךיז לעוו'כ .סיפָא ןיא ןגרָאמ ףױרַא טמוק --

 א ,סייה טרעוו'ס ,רעטַאעט ןליּפש וצ ךעלטעּפש וליפַא ןיוש זיא'ס ,,,רשפא

 גנולעטשרָאפ רעטכעלש ַא רַאפ -- ביורטנייוו טכַאל -- ? ַאה ,ץורית רעטוג

 ,סייה-וצ זיא'ס : רעטַאעט ןשידיא ןיא ץורית רעקיטרַאפ ַא ןַארַאפ לָאמעלַא זיא/

 גיוט עסעיפ יד זַא ןבעגוצ טשינ רעבָא טעווימ . . . טיינש'ס ,טנגער'ס ,טלַאק-וצ

 -- ךָאד ריא טעז -- גנולעטשרָאפ רעטנַאסערעטניא ןַא רַאפ ! תורּפכ ףיוא

 .ןָאזעס ןיא טעּפש-וצ טשינ לָאמנייק רשפא זיא

 -ַאשּפָא רעקידלכש רעד וצ טייקמַאזקרעמפיוא טימ טרעהעגוצ ךיז בָאה'כ

 רעטרעוו ענייז בָאה'כ .ביורטנייוו דנומגיז ןַארעטעװ:רעטַאעט םעד ןופ גנוצ

 ,טפנוקוצ רעד ןיא ןעמוקעג-ץינוצ רעייז רימ זיא'ס .קנַאדעג ןיא ןעמונעגניירַא
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 "לער ןיא ןזיוװַאב ךיז ךיא ןוא ןַאמריופ ןבָאה ירפרעדניא דלַאב קיטנָאמ

 ףיוא רעטַאעט-טסנוק םענעזעוועג ןופ ןינב םעד ןיא ,סיפָא סביורטנייוו ןוא ןיק

 "לער רַאפ טלעטשעגרָאפ זנוא טָאה ביורטנייוו .סָאג עט12 ןוא וינעווע-דנָאקעס

 רעקניל רעד ןיא וליפַא טשינ םיא גיל ךיא זַא טליפרעד דלַאב בָאה'כ .ןעניק

 עשָאי; ןייז טימ ןוא ץרַאװש סירָאמ טימ טעיימשעג טָאה ןיקלער ...עטַאיּפ

 "עט ןשידיא םענופ עיצַאסנעס יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעגניז .י .י ןופ ?בלַאק

 ,עקירעמַא ןיא רעטַא

 רָאה ענירּפושט רעצרַאװש ַא טימ ,קישטנַאמרעגנוי רעצרַאוװש ַא ,ןיקלער

 םייב) זָאנ ץיּפש ןפיוא רעזעלג-ןגיוא עקיד טימ ,ןעמערב עטכידעג ,ּפָאק ןפיוא

 ןייז ,(ןרעטש ןפיוא ןקורפורַא ןלירב יד רע טגעלפ ןביירש רעדָא ,ןענעייל

 יװ ,עצינלעטאּפ ןייז ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה שוילעּפַאק רעצרַאװש ,רעטיירב

 םענייא ןופ ןפָאלעג זיא ןיקלער ןוא ןעגנולקעג ןבָאה ןענָאפעלעט .םיסנ טימ

 :שילגנע ףיוא טילהקעג ךיז ןוא ןרעדנַא םוצ

 -עגניירַא וטסָאה לפיוו) ?"קיוו טסעל ןיא קיעט וי דיד שטַאמ וַאה --

 יימ ,ָא; (טנזיוט ןעצ) ? *דנעזוַאהט ןעט; (ךָאװ עטצעל עסַאק רעד ןיא ןעמונ

 ! "קיוו טסקענ רעטעב וד לוי, ! *לַאסָאלָאק, !"קיפירעט? (רעניימ טָאג) !*דַאג

 רימ קיש) !"ןָאשימָאק יימ ימ דנעס; (רעסעב ךָאנ ןייז טעוו ךָאװ עקידנעמוק)

 .(ןָאשימָאק ןיימ

 רע .רעביירטרעביא ןַא זיא רע זַא טסואוורעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש

 ןפיוא ןבעגעגרעביא םיא טָאה'מ עכלעוו ןרעפיצ יד טלּפָאטרַאפ דימת טָאה

 ןרָאװעג דלַאב םיא ייב זיא ,טנזיױט ףניפ טגָאזעג םיא ןעמ טָאה .ןָאפעלעט

 ,טנזיוט ןעצ

 רימ ךעלדנע רע טָאה -- (ןעמָאנ ןייד זיא סָאװ) ? "םיינ רוי סטַאהוו; ---

 (סָאד זיא סָאװ) ?"סיד סטַאהוו;ע ?*ץַאיַאּפ יהד; -- קילב ַא טקנעשעג ךיוא

 ?"קיריל ןיא יעלּפ וי .טלייצרעד רימ טָאה ביורטנייוו ,סעי ,"ןוַאלק יהד ,ָא;

 טשינ ץַאלּפ רענעש ןייק) !*סעסיילּפ לֶא וװָא; ,(רעטַאעט-קיריל ןיא טסליּפש)

 עסַאק לפיוו רַאפ) ? "דנע-קיוו טסעל יעלּפ וי דיד שטַאמ וַאה רָאפ,, (ןענופעג

 "יק רַא וי; -- .הסנכה יד םיא גָאז ךיא .(ךָאװ-ףוס ןטצעל טליּפשעג וטסָאה

 !רעטַאעט-קיריל ןיא -- טשינ ךיז רע טביולג -- (סַאּפש טסכַאמ) ? "גניד

 .(עגושמ טסיב) ! *יזיירק רוי,

 יד ןעזעג בָאה'כ -- טשימעגניירַא ביורטנייו ךיז טָאה -- ָאי ָאי --

 .(ןרעפיצ-עסַאק עלעיציפָא) סטנעמטייטס

 -- ?!ָאגַאקיש ימ טעג ,יקעשזד, .,(ןגעמרַאפ ַא) !*ןושטרָאפ יע סטָאד --

 .(יקעשזד ןפורעג יז טָאה'מ) עשרַאטערקעס ןייז וצ טעדנעוװעג ךיז רע טָאה
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 : ןפרָאװעגוצ רימ רע טָאה ,גנודניברַאפ רעד ףיוא קידנטרַאװ

 -סָארּפ ןיא ןליּפש ליוו ךיא יצ) ?*טקעּפסָארּפ יד ןיא יעלּפ וט טנָאװ ויע ---

 ,(רעטַאעט-טקעּפ

 -- ביורטנייו טגערפ -- ?ךָאװ עקידנעמוק יד ןייז טקנוּפ סע זומ --

 ? רעטעּפש ךָאװ ַא רשפא

 וצ ואוו ןבָאה טשינ לעוו'כ ביוא -- ביורטנייוו רעטסימ ,טשינ סָאד --

 -יּפשיוש עיינ ןכוז ןפרַאד ךיא לעװ ; ןלַאפעצ עּפורט ןיימ ךיז טעװ ןליּפש

 -ליּפשעגנייא ןַא ךיא בָאה ױזַא .ןריטעּפער רעדיוװ ,ןעלדנַאה רעדיוו ; סרעל

 ןיא ךיילג רעטַאעט-קיריל ןופ :זיא רימ רַאפ עטסכיילג סָאד ,עסעיּפ עט

 ! רעטַאעט-טקעפסָארּפ

 ןדניברַאפ ךיז לעוו'כ -- ןעגנַאגעגנייא ביורטנייוו זיא --- טוג ,ונ --

 "פיוא ןעק'כ סָאװ ןעז ןוא רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןופ קַאנרעטסַאּפ יליוו טימ

 ,ךייא רַאפ ןָאט

 יד טעטלַאװרַאפ טָאה סקנָארב יד ןיא רעטַאעט-טקעּפסָארּפ םעד טימ

 םענופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה לבעג סקַאמ) ןײטשדלָאג ינעשזד ןירעליּפשיוש

 "נַאגרַאפ רעד .(עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טצעזַאב ךיז ןוא רעטַאעט

 :ןעוועג זיא ץורית רעד .רענעטָארעג ןייק ןעוועג טשינ זיא ןָאזעס רענעג

 רע לייו) גנורעטש ַא זיא סקנָארב יד ןיא רעטַאעט-רעווקס-ילניקעמ רעד

 ןָאזעס ןכָאנ .(ןזירּפ עקיליב רַאפ ןליּפש ייז ןוא רעטַאעט-ןָאינוי ןייק טינ זיא

 -וז ןרַאפ רעטַאעט-טקעּפסָארּפ סָאד ןעמונעגרעביא רעטעברַא-עניב יד ןבָאה

 .סעּפורט עקידנרילָארטסַאג יד טימ טנעצָארּפ ףיוא טליּפשעג ןבָאה ייז ,רעמ

 ןרָאיטקַא .ירפ ךָאנ זיא'ס .ןגעקטנַא *לַאיָארש רעד ןיא רעבירַא ייג ךיא

 ,קיטנוז ןוא תבש ןעגנולעטשרָאפ ריפ ןופ ךָאוװ-ףוס ַא ךָאנ טרפב ,טעּפש ןפָאלש

 ; ןשיט יד ןיוש טקעד רעטייוו רעד ןַאמרעה

 ןייז ףיוא ןגעקטנַא רימ רע טגָארט -- ?ַאי ,סעסקוס ןייא דניז יז ---

 ?ַאי ...ןעייל ןעניא לעװ שיא ! רימ וצ יז ןעמוק ? טלעג יז ןכיורב --- שטייד

 ליפוזַא טכַאמעג בָאה'כ .טשינ ךיא ףרַאד לייוורעד ,ןַאמרעה ,קנַאד ַא --

 ,םעד טימ ןָאט וצ סָאװ טשינ סייוו'כ זַא ךָאװ עטצעל טיפָארּפ

 ףיוא טקוק -- !טײרלָא ןייז ןעדרעוו יז !*דוג ירעווק !טוג זיא סָאד ---

 םייב טיּפָארּפ טכַאמעג בָאהיכ ....טקעּפסער רעדנַא ןַא רָאג טימ ןַאמרעה רימ

 .רעדנואוו ַא םיא ייב זיא סָאד !רעטַאעט ןשידיא

 רע -- השק רימ זיא -- רעהַא רע טמוק יװ .ןהָאק סקילע ןָא טמוק'ס

 טרעוו לצעג, טימ קינלוקס השנמ טימ ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפעג ךָאד זיא

 ? "ןתח ַא
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 טָאה'מ -- .טרעלקעגפיוא סקילע רימ טָאה --- ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס --

 -לעדַאליפ ןיא ךָאװ ַא ,לָאערטנָאמ ןיא ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע טליּפשענּפָא

 "וצ ןיוש זיא'ס .ןקילג עשירָאיטקַא יד טקידנערַאפ ךיז ןבָאה םעד טימ .עיפ

 ,קרָאייוינ ןיא קירוצ ןיוש זיא עּפורט עצנַאג יד .סייה

 ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג זיא ,רענַאקירעמַא רענעריובעג ַא ,ןהָאק סקילע

 ,רוגיפ רעקנַאלש ַא טימ ןעוועג רע זיא גנוי רענייש ַא ,ליװעדָאװ ןשילגנע

 ןיא ןליּפש וצ ןטנַאלַאט עגנוי ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה ליװעדָאװ עשידיא סָאד

 עשידיא סָאד .רעליּפשיוש רעשידיא ַא ןרָאװעג סקילע זיא ,סעשטעקס יד

 טָאה ליװעדָאװ עשידיא סָאד ןעוו .גנירג ןעמוקעגנָא טשינ םיא זיא ןושל

 םייב ןבילברַאפ ןהָאק סקילע ןיוש זיא ,ּפָארַא-גרַאב ןעלקייק ןביוהעגנָא ךיז

 ןריפ וצ .רעטלַאװרַאפ סלַא רָאנ ,רָאיטקַא סלַא טשינ ,רעטַאעט ןשידיא

 םעד רַאפ טנכעררַאפ ןעװעג זיא רע .םעדיימ ַא ןעוועג רע זיא תונובשח

 טשינ םיא רַאפ זיא ךַאז ןייק ,סרעשזדענעמירעטַאעט יד ןשיווצ ןטסכעלרע

 דיחי-ןב ןייז ןוא ַאנַא יורפ עביל ןייז ןרענרעד וצ ידכ ,ןָאט וצ ןעוועג רעווש

 ,טריצלָאטש רעייז טָאה רע ןעמעוו טימ .,יווייד

 רע .רעטַאעט-קיריל ןיא גלָאפרעד ןיימ ןגעוו ןהָאק סקילע לייצרעד ךיא

 .עיפלעדַאליפ ןיא טנוװָא תבש םעד ןגעוו -- רע טגָאז -- טרעהעג ןיוש טָאה

 "עט ןיימ ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןעמענרעביא לָאז רע ןסקילע רָאפ גָאלש ךיא

 לָאז רע ךיוא םיא טעב ךיא .ןָא ךיילג סע טמענ רע .טעטיױויטקַא-רעטַא

 ייג ןוא רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןטימ טלַאה סע יוװ ןביורטנייוו ןופ ןעניפעגסיוא

 ,ןעניקסוג טימ ןדערכרוד ךיז ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד וצ

 .גָאטײב רעגײזַא 1 םורַא סיפָא ןָאיני רעד טשרע ךיז טנפע לעיציפָא

 .?לַאיָארע רעד ןיא ןטפעשעג:ןָאינוי יד ןיקסוג טלדנַאהרַאפ טכַאנײב טעּפש זיב

 ,טסָאּפ יד רעביא טקוק רע .רעירפ ךס ַא סיפָא ןיא ָאד רע זיא ןגעווטסעדנופ

 - ,ןטכילפ עכעלטפַאשלעזעג ענייז טקידיילרעד ןוא ןעגנולעטשַאב-ןָאפעלעט טכַאמ

 זַא ןיוש ךיא ייטשרַאפ ,"ןגרָאמ-טוג, ןיימ ףיוא רעפטנע סניקסוג טיול

 ,רימ רַאפ טשינ רע טָאה סעיינ עכעליירפ ןייק

 -ַאעט-קיריל ןיא "דנע-קיוװק ַא ךָאנ ןליּפש טייג ריא ,וװָאקָאלבַאי --

 ,קוסּפ םוצ דלַאב רע טמוק -- רעט

 רעייז ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד --- ךיא דלעמ -- ןיקסוג רעטסימ ,ָאי --

 -קיווא ַא ךָאנ ןליּפש וצ טרישזַאגנַא לקניפרַאג ןוא דלעפנהָאל רימ ןבָאה ,טוג

 ."דנע

 !ןליּפש ריא טעװ ןעמעוו טימ ---
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 ןענייז ייז זַא ןיימ ךיא !עּפורט ןיימ טימ ?ןעמעוו טימ טסייה סָאװ ---

 .י.ןענַאטשרַאפנייא ךיז ,טדערעג ייז טימ בָאה'כ .,ןדירפוצ ןעוועג

 ריא .טשינ עקינייא ןוא ןדירפוצ ןענייז עפורט רעייא ןופ עקינייא --

 ייז ןבָאה ךייא .רָאיטקַא ןַא ךיוא ךָאד טנייז ריא ? ןרָאיטקַא יד טשינ טנעק

 ,.. רימ ןוא ךַאז ןייא טגָאזעג

 טלפייווצרַאפ ךיא ןיב --- ןיקסוג רעטסימ ,סע ךיז טלדנַאה סָאװ ןגעוו --

 ךיא ,עניב רעד ןופ ןרָאװעג טריסנָאנַא זיא'ס .ןליּפשּפָא ךָאד זומ ךיא --

 ...רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא ןליּפש וצ ךיוא לדנַאהרַאפ

 ?ןעוו ? רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא --

 ביורטנייוו ...ךָאװ עצנַאג ַא ןָא:קיטנָאמ ןופ .ךָאװ עקידנעמוק יד ---

 ...עּפורט ןיימ ביוא רָאנ ...טייקכעלגעמ ַא ָאד זיא'ס זַא טגָאזעג רימ טָאה

 טשינ ....טוג ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד .. .(הפסוה) זיער ַא ןליוו ייז ---

 ...הלווע ןייק

 ,קידלודעגמוא ןיוש ךיא ןיב --- ? לפיוו ---

 טרָאפ ןַאמלוב יטריוג ,ךַאז ַא ךָאנ ,ָאי .הפסוה טנעצָארּפ 15 ַא ייז טיג --

 -ייא ןייק טרָאפ םיובלטייט ,ךיוא סקַאל םהרבא ,רעמוז ןצנַאג ַא ףיוא קעװַא

 ןליּפש ןלעװ עקירעביא יד .,עּפָאר

 ןיב גנורעכעה טנעצָארּפ 15 יד ףיוא --- טרינגיזער ךיא גָאז --- אלימ ---

 ?סרעליּפשיוש ערעדנַא יד ןטייברַאפ טימ ןעמ טוט סָאװ רעבָא ,םיכסמ ךיא

 וצ סיוא ָאי רימ טמוק רעמָאט .עבָארּפ ןכַאמ וצ קיטיירפ זיב רָאנ בָאה'כ

 ... רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא ןליּפש

 "ןָאינוי ַא ריא טָאה ָאד ?ןרישזַאגנַא טלָאװעג ריא טלָאװ ןעמעוו --

 ,עלעכיב

 העש עכעלטע ןיא ןסיוו ןזָאל ךייא לעוו'כ ןוא ןטכַארטַאב ךיז לעוו'כ ---

 ,םורַא

 ןפיוא .וינעווע רעד ףיוא קירוצ ןייג ךיז זָאל ךיא ןוא עלעכיב סָאד םענ'כ

 :הרושב רעד טימ ןהָאק סקילע ןגעקטנַא רימ טפיול *לַאיָארפ רעד וצ געוו

 "רעטנוא טספרַאד ,סיפָא ןיא ןעניקלער וצ ףױרַא םוק ,ווָאקָאלבַאי ---

 ,רעטַאעט-טקעּפסָארּפ םעד ןיא ןליּפש ןלעװ רימ .טקַארטנָאק םעד ןביירש

 ןטרָאּפָאּפַאר וצ ןיירַא ךיז רימ ןּפַאכ ענעשעק ןיא טקַארטנָאק םעד טימ

 "רעד ךרוד קוק'כ ןוא שטיוודנעס ַא ןּפַאכ רימ .,ןַארָאטסער ןקיכלימ ןרשכ ןיא

 ןייק ?ןעמ טרישזַאגנַא ןעמעוו .רעדילגטימ יד ןופ עלעכיב:ןָאינוי סָאד לייוו

 .ןריטעּפער וצ ןביױהנָא ןיוש זומ'כ .טשינ ךיא בָאה טייצ ליפוצ

 -- ןטקילע ךיא גָאז --- רימ טימ ןליּפש וצ ןייגנייא לָאז לעזַײמ ַאלעב ןעוו
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 ךיוא לעווכ ,גנַאזעג סָאד ,עלָאר יד ןעק יז .טעװעטַארעג ךימ סָאד טלָאװ

 "רעטנוא ןיימ שזיטסערּפ ןבעג טעוװ ןעמָאנ סנעמעוו ,עשרָאינטרַאּפ ַא ןבָאה

 ,ץַאיַאּפ רעד סלַא זיולב רירוגיפ ךיא ןעוו טרפב .גנומענ

 "וצנָא ןרעג רעייז זיא יז .,דנַאליײא-ינוק ןיא ןַאלעב וצ רינָאפעלעט ךיא

 ןפערט וצ ךיז ּפָאןדער רימ .רימ טימ ןליּפש וצ ַאמשזַאגנַא םעד ןעמענ

 -לטייט ףיוא סיוא ךיא ביילק עלעכיב:ןָאינוי םעד ןופ .*לַאיָאר; ןיא טנוװָא ןיא

 -סוג וצ קירוצ ףיול ךיא .ךַאברעיױא סירָאב רעליּפשיוש םעד עלָאר סמיוב

 םיא דלעמ'כ .רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןטימ ךַאמּפָא ןיימ םיא זייװַאב ךיא .ןעניק

 ףיוא ,ןַאמלוב יטריוג טָאטשנָא ,רימ טימ ןליּפש טעװ לעזיימ ַאלעב זַא ךיוא

 רעקימָאק ַא סיוא רָאנ רימ טלעפיס .ןכַאברעױא ךיא ליוװ טרָא סמיובלטייט

 ,עלָאר !סקַאל ףיוא

 ןרעלסקעוו רַאפ) ןיקסוג רימ ט'הצע -- רעלסקעוו בקעי טרישזַאגנַא --

 ,"ןטרָאק טיג; ןוא ןָאינוי רעד ןיא ןשיטילָאּפ ַא זיא רע ,ארומ לסיבַא ךיא בָאה

 ןעוו .ךיוא לעזיימ ַאלעב .,טײרלָא ןייז טעװ ךַאברעיױא -- .(טרעהעג ךיא בָאה

 ? ץבָארּפ ןכַאמ ריא טליוו

 ןכַאמ ןייג ןיוש ךיא געמ ...זומ'כ .,ןיקסוג רעטסימ ,טנוװָא טנייה ךָאנ --

 .רעכיז ךיא ךַאמ -- ? רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןרַאפ רעטסוָאּפ ַא

 ךיא לעװ ןכַאברעיױא ךָאנ .טײרלָא ןייז טעוו'ס ,רעטסוָאּפ ַא טכַאמ --

 --- !רַאויּפ סימ .טרַאװ רע ,ןכַאמּפָא ןיוש ריא טנעק ןרעלסקעוו טימ ; ןקיש

 וצ .ןרעלסקעוו ןײרַא טקיש -- לביירט-ןָאפעלעט ןיא טדערעגניירַא רע טָאה

 .ךרוד טמוק ,רַאלָאד רָאּפ ַא ךָאנ ןלעװ רע טעוװ רעמָאט : רע טגָאז רימ

 -עגרעטנוא ןיוש בָאה'כ ןעוו ,טציא .ןעמוקכרוד ךיא לעװ יאדװַא ---|

 -עצ ךיז טָאה ןיקסוג .ןעמוקכרוד ןזומ ןיוש ךיא לעװ ,טקַארטנָאק ַא ןבירש

 ,ןרעלסקעוו טרישזַאגנַא בָאה'כ .טלכיימש

 אב

 -עגוצ ךיז ןדיא יד ןיוש ןבָאה רעטַאעט-קיריל ןיא ךָאוװ-ףוס םעד רַאפ

 =סָארּפ ןפיוא ךיז רימ ןבָאה טרירטנעצנָאק .סיוארָאפ ןיא ןטעליב טימ טיירג

 ךעלטרַאק ןוא ווירב טימ סנטסַאק יד ןופ .סקנָארב יד ןיא רעטַאעט-טקעּפ

 טריסערדַא ,עיצנַאטסדָאידַאר "יד-יוו-יא-וילבָאד, ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ

 יצ ,סקנָארב יד ןיא ךיוא סרערעהוצ בָאה'כ זַא רָאלק ןעוועג זיא ,ץַאיַאּפ םוצ

 *טקעּפסָארּפ, רעד יו רעטַאעט ןסיורג ַאזַא ןליפנָא ןוא ןעמוק רעבָא ןלעוו ייז

 ףיוא טגָאז ןעמ יוװ ...ןלייצרעביא ןעמ ףרַאד סָאד -- ?ץַאיַאּפ םעד ןעז וצ

 ,ןושל-רעטַאעט

 ץילב בייא ,ץילב זיא ןעמָאנ ןיימ : ןַאמרעגנוי ַא ןעמוקעגוצ זיא רימ וצ
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 רשפא ליבָאמָאטױא םענעגייא ןַא בָאה'כ .טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה --

 ךיא ,טריטנולָאװ רע טָאה -- ןריפ ךייא לעװ ךיא ?ץעגרע ןרָאפ ריא טפרַאד

 ןױש טָאה ליבָאמָאטױא ןייז שטָאכ ,ץילב רבח ןצונוצסיוא ןביוהעגנָא בָאה

 בָאה רַאק רענעגייא ןייק ןופ יװױזַא ,ןרָאפעג רעבָא זיא'ס ...טצילבעג טשינ

 ַא ןיא יװ רַאק סצילב ןיא טליפעג ךיז ךיא בָאה ,טמולחעג טשינ ךָאנ ךיא

 ןשידיא םענופ טניירפ רענעבעגעגרעביא ןַא ןבילברַאפ זיא ץילב .,ןיזומיל

 דלעפסעטָאג אנח) גָאט-וצ-טנייה זיב סרעליּפשיש עשידיא ןופ ןוא רעטַאעט

 עידעמָאק ןייז ןופ ןענױשרַאּפ יד ןופ םענייא ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה ה"ע

 ,(ץילב רבח --- "הסנרּפ;

 -נַאװַא ןיימ זַא גנוניימ רעד טימ ןעוועג ץלַא ךָאנ ןעמ זיא *לַאיָארט ןיא

 ייז ןבָאה --- רעטַאעט-קיריל ןיא ,אלימ ...תועובש זיב ןטלַאהנָא טעוו ערוט

 !רעטַאעט ַא רימ ךיוא -- עגרַאפינַאמ יד ןעגנולעג רימ זיא -- טנ'שרדעג

 ,..טנַאה רעד ייב ןּפַאכ ךימ ןעמ טעוו רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא רעטציא רעבָא

 ןעמונעגפיוא זיא םלוע םעד קרַאטש טלעפעג גנולעטשרָאפ ןיימ זַא ןסורג יד

 "עג לָאז גנַאל ױזַא ?ייז ןעייטשרַאפ סָאװ !םלוג-םלוע :קזוח טימ ןרָאװעג

 ןטלַאהנָא טעוװ (שינעעזרַאפ) "קירפ; רעד גנַאל יו ,תולג רעשידיא רעד ןרעיוד

 -טקעּפסָארּפ ןיא ןעמוק טשינ טנוה ַא וליפַא טעוװ ןציה יד ןיא .הלודג ןייז

 .רעטַאעט

 רעלעיצנַאניפ רעד .ןפָארטעג טשינ אקווד ןבָאה "סרעניגרַאפ/ עניימ

 "יא טָאה סקנָארב יד ןיא גנולעטשרָאפ ןיימ ןופ גלָאפרעד רעשילַארָאמ ןוא

 "וצ רימ ןבָאה רעטעברַא-עניב יד .ןעגנוטרַאװרעד עניימ עלַא ןגיטשעגרעב

 -עגוצ טָאה ׁשַא וָאמ ;ןטקעפע-טכיל ,סעיצַארָאקעד עקיסַאּפ יד טלעטשעג

 גלָאפרעד םוצ ןבעגעגוצ טָאה ךס ַא רעייז .ןענָאפָארקימ ערטסקע טלעטש

 ,ןיבול ירעה ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטסעקרָא רעסיורג רעד

 טליּפשעג גנַאל ןרָאי טָאה טסינַאיּפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ,ןיבול ירעה

 יסול ןוא ַאשימ ,לבעג סקַאמ ייב רעטסעקרָא ןטימ טריפעגנָא ןוא ָאנַאיּפ

 "וּפָאּפ ןייז ,רעדיל עשידיא וצ קיזומ טרינָאּפמָאק ךיוא טָאה רע .,ןַאמרעג

 .ןַאמרעג יסול ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא *עמַאמ עקיבייא; דיל עטסרעל

 ןיימ ןריגיריד וצ טייהנגעלעג עטשרע יד ןגָארקעג טָאה ןיבול ירעה

 רעטמירַאב ַא ןרָאװעג רע זיא טייצ רעד טימ) עלעקעטש ַא טימ גנולעטשרָאפ

 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס םענעגייא ןייז ןופ טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 קיזומ יד ןפַאשעג ךיוא טָאה רע .,עיזיוועלעט ףיוא ןוא ןעמליפ רעדואווילָאה

 ןייז ןרָאי ךס ַא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ םַארגָארּפ-גנָאי ַאטערָאל םעד רַאפ

 -טנייה זיב .החּפשמ-רעטַאעט רעשידיא רעד ייב טבילַאב רעייז זיא זוָאר יורפ
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 -עשזדנַא-סָאל ןכוזַאב עכלעוו סרעליּפשיוש עשידיא יד ברקמ ייז ןענייז גָאט-וצ

 ןעוו ,טלכיימשעג רעייז ךיז ךיא ליפ סניבול יד ייב ןטיזיוו עניימ ףיוא .סעל

 טנַאה ןיא עלעקעטש"ריגיריד עטשרע סָאד זַא טקַאפ םעד טנָאמרעד ירעה

 -סָארּפ ןיא *ץַאיַאּפ רעד, גנולעטשרָאפ רעטשרע ןיימ וצ ןעמונעג רע טָאה

 ,(סקנָארב ,רעטַאעט-טקעּפ

 ןוא ןעגניז ריא טימ לעזיימ ַאלעב טכַאמעג טָאה רָארופ ןסיורג ַא רָאג

 יד ייב טבילַאב רעייז ןעוועג זיא יז .עלָאר עשיטנַאמָאר:טּפױה יד ןליּפש

 וצ טײקיגָאװ ךס ַא ןבעגעגוצ טָאה ןעמָאנ ריא ןוא סרעיײג-רעטַאעט עשידיא

 ןבָאה סרעליּפשיש ענעמוקעגוצ יד ןופ עקירעביא יד .גנומענרעטנוא ןיימ

 .עסעיּפ ןיימ ןופ גלָאפרעד םוצ קלח רעייז ןגָארטעגוצ ךיוא

 -- ןקוקנָא ךימ ןעמוקעג טשינ רענייק זיא עסערּפ רעשידיא רעד ןופ

 רימ שטָאכ -- רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא טשינ ןוא רעטַאעט-קיריל ןיא טשינ

 -רַאפ ןעוועג טשינ זיא רענייק .ןעגנוטייצ עשידיא עלַא ןיא טריסנָאנַא ןבָאה

 -םױרַא ךיז רעדָא ,גרובסמַאיליװ ןייק שזַא ןזָאלוצרעטנורַא ךיז טריסערעטניא

 סָאװ ןעמעלַא םעד ךָאנ ...ץַאיַאּפ םעד ןקוקוצנָא ידכ ,סקנָארב יד וצ ןזָאל

 ןכ ומשכ :ןטלַאהעג יאדװַא ייז ןבָאה *לַאיָאר, ןיא טרעהעגנָא ךיז ןבָאה יז

 !ץַאיַאּפ ַא -- אוה

 טנעקעג טשינ טָאה רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא יװ ןטפעשעג ערעסעב ןייק

 רענעמ יד ,סיורג ןעוועג זיא ץיה יד .ןָאזעס ןופ ןערב עמַאס ןיא וליפַא ןייז

 "ייק רעבָא ,טציוושרעטנוא טָאה'מ ,ךעלקער יד ןָא רעטַאעט ןיא ןסעזעג ןענייז

 רעד רַאפ .עדנוקעס רעטצעל רעד זיב טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה רענ

 "נוה 15 עטשרע יד ןריטנַארַאג טפרַאדעג טשינ ןיוש ךיא בָאה ךָאװ רעטייווצ

 ,םיטתוש עטקיטכערַאבכיײלג ןרָאװעג ןענייז רימ .עסַאק רעד ןופ רַאלָאד טרעד

 ןפיוא ןעמוקעג רימ זיא לָאמניײא טשינ ,ןרָאילָארטסַאג עטנעקרענָא יד טימ יו

 | : רעטרעוו סביורטנייוו דנומגיז קנַאדעג

 ןייק טשינ טליג גנולעטשרָאפ רעטנַאסערעטניא ,רעכעלרע ןַא רַאפ --

 ,דנַאנַאכָאנ שדוח ןצנַאג ַא ןעמוקעג עקַאט ייז ןענייז ! טמוק םלוע רעד ,םיצורית

 ןטסיטרַאדָאידַאר עשידיא

 ךיז טָאה ?יד-יוו"יא-וילבָאד, ףיוא םַארגָארּפיָאידַאר רעקידקיטנוז ןיימ

 "יא ןעמוקעגפיוא ןענייז ױזַא ,ןגער ַא ךָאנ ךעלמעווש יו ,טמערַאװעצ טשרע

 ןוא סרעגניז-ָאידַאר טימ ןעמַארגָארּפ עשידיא ָאידַאר רעד ףיוא טכַאנ רעב

 ָאידַאר רעד ףיוא גלָאפרעד ןכַאמ וצ ידכ זַא טקנעדעג ןבָאה סָאװ ,סרעליּפש
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 טימ ןָאטעג סע בָאה ךיא יװ ןעמָאנוצ ןװַאקישט ַא ןבעג ךיז זיולב ןעמ ףרַאד

 ןיא; זַא ןטלַאהעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא .*ץַאיַאּפ רעד, םינָאדװעסּפ ןיימ

 טימ יא ןוא ןעמָאנוצ ַא טימ יא טריסנָאנַא ךיז ייז ןבָאה ,"רעקרַאטש זיא ןעייווצ

 ןסעיּפ טלעטשַאב ןיוש וליפַא ןבָאה ןטסיטרַא עקינייא .ןעמָאנ-עילימַאפ רעייז

 ןופ עיצַאניבמָאק ַא :ךַאמ ךיא יװ ץנוק עקיבלעז יד ןכַאמ וצ טכַארטעג ןוא

 ?יײז טשינ סָאװ רַאפ ,ןעגנולעג רימ זיא'ס ביוא .רעטַאעט טימ ָאידַאר

 ןעמַארגָארּפ עשידיא סעילַאװכ-טפול יד רעביא ןגָארטעצ ךיז ןעבָאה'ס

 ןופ דניק סָאד,  טעמול ךורב -- "עדייז רעליווזנָארב רעד; : ןופ טריפעגכרוד

 רעדע ;דלעיפ רתסא -- ?עמַאמ עשידיא יד; ; טייצטכער רָאמיס -- ?קלָאפ

 לארשי -- "ףָאזָאליפ רעשידיא רעד; ;טַאלבנעזָאר סקַאמ -- "רעבעוו-םיורט

 עשידיא יד; ;ווָאדעמ דוד -- "קישטשרַאּפ רעקידנעגניז רעד ,םעס; { יקצול

 ; רעשיוא השמ -- "קלָאפ ןייז ןופ רעגניז רעד; ; ַאקנַאזָאר ַארעװ -- ?עסקיש

 -- "רענייגיצ רעשידיא רעד; ; ינדרי יכדרמ -- "רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד;

 "ט'נזח יד עלעדיירפ? ; רעביוט םייח --- *טעָאּפ-רעגניז רעד; ; רעטעלק סקַאמ

 ילרַאשט ןוא ןידָאב סקַאמ -- "לרעמש ןוא לרעבא ;רעשיוא עלעדיירפ --

 "רענייגיצ רעד, :סבָאקיישזד יטעב ןוא בָאקיישזד -- "סוקוק יד? ;ןעהָאק

 רעד; :ףָאקיװָאנ סירָאמ --- *יָאב-סוינ רעד; ; יקסנעל ַאשַארבַא -- *טעָאּפ

 "ור ןרהא-לאומש ברה -- (רעזייוו-געוו רעשידיא רעד) "ךרד-הרומ רעשידיא

 -ערעסדָאטעג יד; ; גרעבנענָארק ןרחא יַאבַאר -- *רעכַאמ-לעיּפַא רעד;  ןיב

 סנישָארָאג םוחנ טימ ,ַאטסיװעלַאמ זוָאר ןוא לצרָאװנײטש ריאמ -- ?סרעדַאנ

 -- "רענדער-סקלָאפ, ; גרעבנעזָאר לארשי -- *עקשיש רעטסימ; ; רעטסעקרָא

 "שטוטס םוחנ ןוא רעצינש ַאטעירנעה -- "ינעב ןוא ינע? ; ןַאמשידיא יכדרמ

 םוחנ טימ -- (םַארגָארּפ-רעדניק) *גרַאװניילק ןייז טימ םוחנ רעטעפ/ ; ווָאק

 ;עדנוקעס םולש טימ --- (םַארגָארּפ-רעדניק) "םולש רעטעפ/ ; ווָאקשטוטס

 עשידיא) "ןעגנומיטש עשירילק ;ןַאמיײל בייא -- "ןצבק רעכעליירפ רעד,

 טימ סערעט ווייד --- ?עילעּפַאק עכעליירפ יד, ;לעפַאר ַאשימ --- (עיזעָאּפ

 ןופ טעָאּפ רעד, :ןַאמרעש ןעב -- *עילעּפַאק רעקירעביוב, ;טענרַאלק ןייז

 -גיז-סקלָאפ;  יקציוועל לכימ -- ?לכימ רעטעפ? ;ץנַאלג בייל ןזח -- ?דומע

 לארשי ןוא רענליוו סקעמ -- ?רעזייל ןוא רזוע; ; רעלימ ַאװיא -- "ןירעג

 "םינכדשפ :ןָאטסדַאלג קַאסיא -- "רעגניז-ןסַאג רעשידיא רעד; { גרעבנעזָאר

 -- "רעדליב-ןעמעלבָארּפ, ; גנָאי זעוב ןוא סנריוב ַאילוי -- (שטעקס) "ָארויב

 -סַאז יַאלָאקינ --- ?סעיצַאירַאװ עשילַאקיזמ עשידיא, ; ןײיטשדלָאג ינעשזד

 "ךלָאנרַא לקנָא; ; רעקעּפ רָאטקיװ --- "ןטָאירטַאּפ-ָאידַאר עשידיא; : יקסוַאל

 ַא ןיא; :ןַאמטלַא בקעי ןוח -- "ןזח רעכעליירפ רעד; ;עפַאי דלָאנרַא --
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 -- "רעגניז-ןדָאלַאב רעד; ; ווָאקשטוטס םוחנ -- (שטעקס) "ירעסָארג רעשידיא

 ; ווָאקשטוטס םוחנ -- (שטעקס) "שיט סעמַאמ-עטַאט ייב, } לצרָאװנייטש ריאמ

 רָאטקיװ --- *םַארגָארּפ-רעדניק רעשידיא, ןוא ?עדנוטש-ןרָאטַאמַא עשידיא;

 --- ?םַארגָארּפ-רעגרעב .ס; : גרעבמָארטס הנח -- ?םַארגָארּפ-ןַאסייט; : רעקעּפ

 ,ןיקדוב יליצ ןוא ַאשימ

 ןזח ,"עטנזח רעסעדָא יד; :ָאידַאר רעד ףיוא טריאוטקַא ךיוא ןבָאה סע

 עטנזח יד. ,גייפ עלערעּפ ,ןייבשיפ ןימינב --- ?עלעשיפ/, ,ןַאמדלאוו עלעבייל

 ןוא סייה, ,"חישמ רעיינ רעד, ,גייפ לאוי -- *טעטרַאווק-טסנוקג ,"עבש-תב

 -רעצלעס יד; ,"גנַאזעג ןופ ןיסעצנירּפ יד ןוא ץנירּפ רעד, ,(שטעקס) *טלַאק

 -סוילושזד רַאקסָא; ,"רעטסיימ-קיזומ, ,*לרעטסוש רעכעליירפ רעד, ,*החּפשמ

 "עמ יד, ,"ןטַארקָאטסירַא ףניפ יד; ,"רעגניז רעזעירעטסימ רעד; ,*טעטרַאוװק

 "ימ/ ,"ןירענייגיצ עשידיא ,, ,*ירוזימ ןופ לדיא ַא,, ,"ןויצ-תב, ,"לדיימ-עידָאל

 ,דניירפנעזייו ַאדירפ ןוא סוקרַאמ דע ,"סודיּפַאל רעטסימ ןוא ןהָאק סיס

 ."לקניוו-ןעילימַאפ סָאד,, ,*לַאקַאב יסּפישזד;

 ,עלעדיירפ ,רעשיוא השמ :טכַאמעג רעלוּפָאּפ קרַאטש רעייז ךיז ןבָאה'ס

 -סיס'ירַאב) רעטסעװשיןַאמלגייב יד ,לצרָאװנײטש ריאמ ,טייצטכער רָאמיס

 -לָאװ לעבַאזיא ,ַאדנעװַאל סחנּפ ,רעביוט םייח ,רעטסעווש-רעדעפ יד ,(סרעט

 ,רענָארק הרש ,קינלעמ רתסא ,סרעט

 ,רעקעּפ רָאטקיװ ,וָאקשטוטס םוחנ :ןעמַארגָארּפ יד ןופ סרעריפנָא יד

 -קעּפס הנח ,לעפַאר ַאשימ ,יקציוועל לכימ ,עפַאי דלָאנרַא ,דָאבנערָאװ ןַאמרָאנ

 ןַאמלוב יטריוג ,ידרַאנרעב עדלעז ,גרעבנעזָאר לארשי .,ןירָאג רַאקסָא ,רָאט

 -ַאיַאמ ןיא םַארגָארּפ-ָאידַאר ןשידיא ַא ןָא טציא טריפ רע) רעטכעש בקעי ןוא

 ינריוב ןוא םולש סרָאטקערידיָאידַאר עטסואווַאב יד ךיוא ,(ַאדירָאלפ ,ימ

 ,ןייטשניבור

 ןענייז ןעמַארגָארּפ עשידיא טריפעגנייא ןבָאה סָאװ סעיצנַאטסדָאידַאר יד

 : ןעוועג
 טע אז 6. שש 1.6. שש ת.שי

 טז די שש .ם.יא אי שש 8.8

 שא. כי טע ,ח,ס.א. סע זאא

 עת 4.3, לע סא שי לע .ם.ש.םי

 טריזינַאגרָא ךיז ןטסיטרַא-טרעצנָאק ןוא:ָאידַאר יד ןבָאה 1925 רָאי ןיא

 -ערטרַאפ סלַא .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעייז ןרעסעברַאפ וצ ידכ ןָאינוי ַא ןיא

 "ָאידַאר יד ,רעטומלרעּפ םולש לַארטַאעט רעד ןרָאװעג טלעטשעגנָא זיא רעט

 ,םימי-תכירא ןייק טַאהעג טשינ טָאה ןָאינוי
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 -יוװ-יא-וילבָאד; ףיוא סרערעהוציָאידַאר יד ייב טבילַאב ןוא טסואווַאב

 עשידיא טימ ּפָא ךָאנ ךיז טיג סָאװ עיצנַאטסיָאידַאר עקיצנייא יד --- *יד

 -עטעוו יד (רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב) ןבילברַאפ ןענייז -- ןעמַארגָארּפ

 -נעסַאב ןעב ,טייצטכער רָאמיס ןוא ןיסערק םירמ :סרעלטסניקדָאידַאר ןענַאר

 רעריפנָא רערעלוּפָאּפ רעד ,ןײטשדלָאג (ןירָאג) לכימ ,יקציוועל לכימ ,ָאק

 ,דנָאמיער טרַא *ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר; םַארגָארּפ ןשילגנע-שידיא םענופ

 -געב רָאטַאטנעמָאק-סעיינ ןוא גניר-רעטעברַא םענופ רַאטערקעסילַארענעג רעד

 ,ןוָאלס ימימ ,רעניבעג דנָאמיער רעײטשרָאפ-?סַאיַאה, ,רעניבעג ןימַאשזד

 -ערּפ ץלַא ךָאנ טרעוו ,גָאטימרַאפ רעגיײזַא 11 ,קיטנוז ןדעי .טרַאב ןעשזד

 רעטלַאװרַאפ-לַארענעג םענופ טריפעגנָא ,"עדנוטש-סטרעוורָאפ, ַא טריטנעז

 ןורחא ןורחאו .טענרַאג ףסוי ןָא-טריפ רעטסעקרָא ןטימ ,ןַאמריופ ןַאמרָאנ

 -בקעי 'ר ןב ףסוי-שריה-יבצ רעטסיירטעג-קיבייא רעייא ,ןטקה ינא -- ביבח

 ,רעטסיימ-םַארג-העש"סטרעוורָאפא רעד הנוכמה ,רעלוקס יולה לדנעמ

 טקעיָארּפ-רעטַאעט רעלַארעדעפ רעד

 -עגטוג סערגנָאק רענַאקירעמַא רעד טָאה 1933 רָאי םענופ גנילירפ ןיא

 וצ טקעיָארּפ ַא -- ?ןָאשיײרטסינימדַא יסנעשזדריומע לַארעדעּפ, יד ןסייה

 עשילגנע 450 .דנַאל םענופ עקיטפרעדַאבטױנ ןוא עזָאלסטעברַא יד ןציטש

 ןעגולעטשרָאפ עיירפ םוקילבוּפ ןרַאפ ןבעג וצ ןביוהעגָא ןבָאה סרעליּפשיוש

 זיא סָאװ ,עציטש-טלעג עטמיטשַאב ַא החרט רעייז רַאפ ןעמוקַאב ןבָאה ןוא

 ערעייז זַא טמעשעג ךיז ןבָאה סרעליּפשיוש יד ןוא ,הקדצ יו ןרָאװעג טכַארטַאב

 ,טייקכעלטנפע רעד ןיא ןרירוגיפ ןלָאז ןעמענ

 :טלייצרעד ןסחי יכדרמ לַארטַאעט ןוא רעליּפשיױש רעטבַאגַאב רעד

 ןַא) !גיל-ןרָאיטקַא רעשידיא' רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג ןיב ךיא;

 רעד וצ ןעמוקוצ טנעקעג טשינ ןבָאה עכלעוו סרעליּפשיוש ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ןעב טקעיָארּפ-רעטַאעט םענופ רעריפנָא רעד  .(ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא

 עזָאלסטעברַא ןופ לטעצ ַא ןלעטשפיונוצ ןפלעה םיא ןטעבעג ךימ טָאה ןיבאט

 ןבָאה סע .טלעפעגסיוא טשינ אקווד ןבָאה עכלעזַא ,סרעליּפשיוש עשידיא

 ןשיווצ סרעליּפשיש עשידיא 75 טקעיָארּפ-רעטַאעט םעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 יד טָאה לעיציפָא שטָאכ) ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ רעדילגטימ ייז

 "ער סלַא ,(טקעיָארּפ םעד טימ תוכייש םוש ןייק ןבָאה טלָאװעג טשינ ןָאינוי

 -יפפיוא עטשרע יד .יקסװעשַאמָאט סירָאב ןרָאװעג טלעטשעגנָא זיא רָאסישז

 טימ ,ןידרָאג בקעי ןופ "ריל גינעק רעשידיא רעד; : ןופ ןענַאטשַאב זיא גנור

 ,עלָאר-טּפיוה רעד ןיא רענָארק סירָאמ
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 סרעקריָאוו) 'יע-יּפ-וילבָאד' יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 1935 רָאי ןיא,

 יד ןוא תוריכש םומינימ ַא טלָאצעג טָאה'מ .(ןָאשײרטסינימדַא סערגָארּפ

 טנזיוט 6 םורַא .םיִנּפ רעדנַא ןַא רָאג ןעמוקַאב טָאה טעברַא (ףליה) !ףילער'

 טײלכַאפ-רעטַאעט ערעדנַא ןוא סרעלָאמ ,סרעביירש ,סרעקיזומ ,סרעליּפשיוש

 יע"יּפ -וילבָאד' רעד ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז

 ןָאטעג טשינרָאג טקעיָארּפ-רעטַאעט םעד ףיוא ןעמ טָאה גנַאל-םישדח;

 רעבָא רעטַאעט ןליּפש וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד .תוריכש ןגָארקעג ןוא

 טשינ -- רעקיליב ךס ַא ןטסָאק טעוו'ס זַא ןטלַאהעג ןעמ טָאה ןָאטגנישַאװ ןיא

 ...ןליּפש וצ

 עמש' ןוא !רערעדנַאװ רעקיבייא רעד' טריפעגפיוא רימ ןבָאה ךעלדנע;

 טריסישזער טָאה עסעיּפ יד .קיווייל .ה ןופ 'םודס" { ווָאמיד ּפיסָא ןופ ילארשי

 רע) עװקסָאמ ןיא י'המיבה' רעד ןופ רעדנירג רעד ,חמצ םוחנ רעלטסניק רעד

 -ָארּפ םענופ ףַארגָאערָאכ רעד .(גנוריפפיוא רעד ךָאנ דלַאב ןרָאװעג רטפנ זיא

 טמענרַאפ רע .רָאי עגנַאל וצ םיא ,חמצ ןימינב רעדורב ןייז ןעוועג זיא טקעי

 יטיסרעווינויי ןיא ףַארגָאערָאכ ןוא רָאסישזער סלַא עלעטש עקידובכב ַא טציא

 .עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא 'םזיאַאדושזד ףָא

 !לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג' סנידרָאג בקעי טריפעגפיוא ךיוא ןבָאה רימ,

 ,לטסעמ בקעי : ישזער

 -רָאפ"ויווער עשידיא ַא טריטנעזערּפ ךיוא טָאה טקעיָארּפ-רעטַאעט רעד;

 "יוש יד ןופ טריפעגכרוד ןוא טריפעגפיוא ,'טכַאלעג ןוא טבעלעג' גנולעטש

 :עיפַארגָאערָאכ ,לעזרַאב ףלָאװ ןוא רעלוקס יבצ ,ךיילב הדוהי :סרעליּפש

 ףיוא רעטַאעט-קילבָאּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ערעימערּפ יד .ָאריּפַאש ןעיליל

 ."קרָאי-וינ םורַא ןוא ןופ ןטנגעג עלַא ןיא ךָאנרעד ןוא וינעווע-דנָאקעס

 לטסעמ בקעי רעקירָאטסיה:-רעטַאעט ןוא רָאסישזער ,רעליּפשיוש רעד

 :"רעטַאעט רעזנוא; ךוב ןייז ןיא טביירש

 עקינייא ךָאנ טָאה טקעיָארּפ-רעטַאעט םייב גנולײטּפָא עשידיא יד ךיוא;,

 ריעלקניס טימ טָאה ןוא געוו ןכיילג ַא ףיוא ןעמונרַאפ ךיז ןשינעשזדנָאלב

 טרפב ,(לעזרַאב ,רעלוקס ,ךיילב : ישזער) ןעשעג טינ סע ןעק ָאד' סעסיאול

 טכַאמעג ,(לטסעמ בקעי :ישזער) 'גניז ןוא ףיוא-ךַאװ' סטעדָא דרָאפילק טימ

 -רעּפ-רעליּפשיױוש םעד עגונב ,ןטנעמירעּפסקע עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא

 -ַארדָאלעמ ןוא-ליװעדָאװ ענעזעוועג ןופ בור'ס ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו ,לַאנָאס

 ןטרעדנעעג ַא טימ גנורירַאב ןיא קידנעמוק .טינש ןקילָאמַא ןופ ןרָאיטקַא-עמ

 -לעוו) יסרעמייט-טלָא עטנכייצעגסיוא ידיטָא ןבָאה ,גנולעטשרָאפ ַא וצ גנַאגוצ

 ןגָארטעגכרוד (רעטַאעט יןרעסעב' ןטימ ןָאט וצ טַאהעג ןטלעז רעירפ ןבָאה עכ
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 יד יו ,םלוע-רעטַאעט רעטסטיירב רעד זַא ,ןערב ַאזַא טימ גנולשטשרָאפ יד

 ,טרעדנואווַאב ייז ןבָאה ,עסערּפ

 גנורעכיזרַאפ עלַאיצָאס םומינימ םעד קנַאד ַא ןעוועג ךעלגעמ זיא סָאד;

 ,?טעברַא רעשירעלטסניק רעקיאור רַאפ ןעגנוגנידַאב עקיטיונ ענעפַאשעג ןוא

 שדוח ןיא .,.טַאהעג טשינ םימי-תכירא ןייק טָאה טקעיָארּפ-רעטַאעט רעד

 ,(סערייא:סָאנעוב ןיא טרילָארטסַאג בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד) 1929 ,ילוי

 -ַאמָאט סירָאב רעלטסניק םעד טײלגַאב טָאה קרָאיוינ עשידיא סָאד ןעוו

 -טַאעט רעשידיא רעד ןופ תורבקהיתיב ןפיוא ,ור רעקיבייא ןייז וצ יקסוועש

 גנַאהרָאפ רעטצעל רעד ןלַאפעג ךיוא זיא ,ןורבח-טנואמ ףיוא סנעײלַא לקיר

 ,טקעיָארּפ-רעטַאעט ןלַארעדעּפ םעד ףיוא

 17 לטיּפַאק

 ליוװעדָאוװ שילגנע ןוא שידיא

 -עגנָא ןבָאה סרעליּפשיש עשידיא לָאצ עסיורג |

 יד ןיא עקירעמַא ןיא סערעירַאק-רעטַאעט ערעייז ןביוה

 ןבָאה ױזַא טקנוּפ ;ליװעדָאװ ןשידיא ןוא *סלָאה-קיזוימ;

 ,עניב רעשילגנע רעד ןופ סרעליּפשיוש עטסקיטכיוװ יד

 גנורַאפרעד רעייז ןגָארקעג סמליפ ןוא עיזיוועלעט ,ָאידַאר

 ,ליװעדָאװ ןשילגנע ןיא ןעוועג םשיהנוק ךיז ןוא

 יד ןיא טקיוװקעג ךיז ןדיא ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט20 םענופ בױהנָא ןיא

 טָאה'מ ,ךעלשיט ייב ןסעזעג זיא'מ .,דייס-טסיא רעד ףיוא *סלָאה-קיזוימ;

 -טָארב ַא ןענַאטשעג ךיוא זיא לָאז ןקיבלעז םעד ןיא .ןסעגעג ,ןעקנורטעג

 ,ךעלרעבעל ענעטָארבעג :טסעג יד וצ טּפעלשעג טָאה'מ ןענַאװ ןופ ,ןוויוא

 וצ *סעקמָאקַאל; עשינעמור ערעדנַא ןוא סעצישטַארג ,סקשומ ,ךעלצַאנרַאק

 -רעטַאעט סָאד, סָאװ טייצ רעד ךרוד סרעיושוצ יד ןופ ןטיטעּפַא יד ןקיטעז

 ןעגנַאגעגנָא זיא *ליּפש

 עשיטַאמַארד יד ןעוועג ןענייז *סלָאה-קיזוימ, יד ןיא עיצקַארטַא-טּפיױה יד

 סיאול ,לבעג סקַאמ :ןופ טריפעגכרוד ,(סרעטקַאנײא) סעשטעקס עשימָאק ןוא

 יד ףיוא ? טשינ רעוװ -- ןוא סביורטנייוו יד ,סלעּפַא יד ,סרענאק יד ,רעמערק

 טייצ רעד טימ ןענייז סָאװ ןטסיטרַא עכלעזַא ןטָארטעגפיוא ןענייז ןעמַארגָארּפ

 -ילגנע רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,רעשידיא רעד ףיוא רָאנ טשינ ןרָאװעג טמירַאב
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 ,סקנעב ידייס ,ןיטסרעג ַאטרעב ,רעקייב לעב ,רעקָאט עיפָאס : יו ,עניב רעש

 סלרַאשט ,ןעיליל רָאדיזיא : ןרָאיטקַא יד ןוא ,דלָאג ַארַאלק ,סבָאקיישזד יטעב

 -ּפוק ןוא סרעגניז-סקלָאפ ערעדנַא ליפ ןוא ,ןָאטבָאקיישזד גניווריוא ,ןהָאק

 ,ןטסיטעל

 טָאה סע ואוו ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןיא טָאטש ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס

 ןריטנעזערּפ טשינ ךיוא טרָאד לָאז'מ זַא ,רעטַאעט-יוואומ ַא טרינָאיצקנופ

 "וועדער ןוא ָאידַאר ןופ גנודניפרעד רעד טימ רעבָא ,ןעמַארגָארּפ-ליװעדָאװ

 ןופ ןוא ליװעדָאװ ןופ הלודג יד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה (סיקָאט) סמליפ עקיד

 ףצעזעג"-עטָאװק עגנערטש יד ,עיצַארגימיא עטקנערשַאב יד ,ללכב רעטַאעט

 "גייא טָאה דנַאל ןיא דנַאטשוצ רעשימָאנָאקע רערעטיב רעד : רקיע רעד ןוא

 טריבורּפ ךָאנ טָאה'מ סָאװ ,ליװעדָאװ עשידיא סָאד זיולב טשינ ןּפמורשעג

 טנעמַאדנופ םעד ןבָארגעגרעטנוא ךיוא טָאה'ס רָאנ ,תוחוכ עלַא טימ ןטלַאהנָא

 "רַא רעטנזיוט טזײּפשעג טָאה סָאװ ליװעדָאװ ןשילגנע ןטגייווצרַאפ םעד ןופ

 -רַא-ליװעדָאװ יד .רעסַאװ ןפיוא יו ןבילבעג ןענייז עכלעוו תוחּפשמ-ןטסיט

 זיולב זיא'ס ,ןבעלפיוא קירוצ טעוװ ליװעדָאװ : טסיירטעג ךיז ןבָאה ןטסיט

 זיא ליװעדָאװ .סנ ַא ףיוא טרַאװעג ןוא טרעגנוהעג ןבָאה ייז !קיליײװטיײצ

 עקינייא ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד ...ןבעל םוצ ןעמוקעג טשינ רעמ רעבָא ןיוש

 ןבָאה ייז רעבָא סעיצקַארטַא-ליװעדָאװ יד ןטלַאהעגנָא ךָאנ סרעטַאעט-יוואומ

 ןיא םלוע םעד ןּפעלש ןלָאז סָאװ סרעגניז-ָאידַאר ערעלוּפָאּפ טכוזעג ןיוש

 .ןיירַא רעטַאעט
 לא א

 ךיוא טָאה רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא גלָאפרעד ןיימ

 רעד ןופ סיּפָא-טּפיוה םענופ סרעטלַאװרַאפ יד ןופ ןרעיוא יד וצ טכיירגרעד

 ערעייז רַאפ ןטסיטרַא:ָאידַאר ערעלוּפָאּפ טכוזעג ןבָאה ייז ,עמריפ-*סוָאל;

 ןיימ .ןעמַארגָארּפ-ליװעדָאװ ןטלַאהעגנָא ךָאנ ןבָאה ייז ואוו סרעטַאעט-יוואומ

 "וצפיוא טקַארטנָאק ַא טלעטשעגוצ רימ טָאה ןַאמריופ ןַאמרָאנ רעטערטרַאפ

 ,סקנָארב-טסיא ןיא רעטַאעט-דרַאװעלוב םעד ןיא ןטערט

 -- טרעלקרעד ןַאמריופ רימ טָאה -- טירטפיוא-עבָארּפ ַא זיא סָאד ---

 טסעוװ וד ױזַאיװ ןוא ןעגנערב טסעוװ וד עמַאננייא לפיוו ןעז רעירפ ןליוו ייז

 ,םלוע םעד ןרעוו ןלעפעג

 ,רעגניז-ָאידַאר ןשידיא ַא ,ךימ ןבָאה ייז סָאװ טרעדנואוועג ללכב טָאה רימ

 טשינ רעבירעד ךיא ןיב .ליװעדָאװ ןשילגנע ןיא טירטפיוא ןַא טקיליװַאב

 ךיז טניפעג רעטַאעט סָאד .ַאמשזַאגנַא רעד ןופ טרעטסײגַאב קרַאטש ןעוועג

 -רַא ןטָארטעגפיױא ןטלעז ןענייז ןטרָאד רעבָא ,טנגעג רעשידיא ַא ןיא עקַאט
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 ענעריובעג ַא ךָאד יז זיא ,ןָאקיּפ ילַאמ ןדייס ,רעטַאעט ןשידיא םענופ ןטסיט

 ןעוועג:הכוז ןיוש ךָאד טָאה ילַאמ !שילגנע ףיוא טגניז יז ,ןירענַאקירעמַא

 וצ רענייק רעבירעד ךיז ןעק ,ךיוא רעטַאעטיסַאלַאּפ ןיא טירטפיוא ןַא וצ

 ?ךעלדיל עשידיא עניימ טימ ךיז ךיא ּפוטש עשז-ואוו ,ןכיילגרַאפ טשינ ריא

 טסעוו וד ביוא -- וצ ןַאמריופ ךימ טדער -- יבַאי ,ןריבורּפ טספרַאד -- |

 ערעייז רַאפ ךיוא ןרישזַאגנַא ךיד ייז ןלעוו רעטַאעט-דרַאוװעלוב ןיא ןכַאמ-טוג

 רימ ייז ןבָאה -- דנאל ןרעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא רעזייה-ליווװעדָאװ ערעדנַא

 טסעוו וד רעדָא ,ןלעפעג טשינ ריד טעוו'ס ביוא ,ךָאװ ןייא ריבורּפ .טגָאזעגוצ

 סא -- ןוא ךָאװ רעד רַאפ טלָאצַאב טוג ןגירק וטסעוו ןלעפעג טשינ ייז

 ! ךודיש

 ןבָאה ןעמַארגָארּפ יד .קיטיירפ ךָאװ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ליװעדָאװ ןיא

 טָאה ירפרעדניא רעגיײזַא 10 .ךָאװ ַא לָאמ 2 רעדָא ,ךָאװ עדעי ןטיבעג ךיז

 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה גָאטײב רעגיײזַא 12 ; רעטסעקרָא ןטימ טריטעּפער ןעמ

 ,םַארגָארּפ-ליװעדָאװ ַא ךָאנרעד ןוא םליפ ַא טשרעוצ : גנולעטשרָאפ עטשרע

 "גיא דלַאב קיטיירפ ,רעטַאעט-דרַאװעלוב םוצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 רעד וצ סַאג טייז ןייא ןופ .טביולגעג טשינ ןגיוא עניימ ךיא בָאה ,ירפרעד

 תויתוא עסיורג ןוא ןָאפ עטרילָאק עגנַאל ַא ןגיוצעגרעכירַא ןעוועג זיא רעטייווצ

 !ץַאיַאּפ רעד -- "ןואלק יהד; עניב רעד ףיוא ךעלנעזרעּפ : ןדלָאמעג ןבָאה

 ןױש ןענייז ,קירטש טימ טמױצעגּפָא ,רעטַאעט ןבעל רַאוטָארט ןפיוא

 יד ןייז וצ טרַאװעג ןיוש ןבָאה ייז .ןשטנעמ טימ ןעייר עגנַאל ןענַאטשעג

 ,ןריט יד ןענעפע טעוו'מ יו ךיג ױזַא רעטַאעט ןיא ןגירקוצניירַא ךיז עטשרע

 ךיז ןעייר יד ןבָאה גָאט ןכרוד .ןטייז עלַא ןופ טמָארטשעג טָאה םלוע רעד

 ,רעטַאעט םעד םורַא ןוא םורַא ןלַאטרַאװק עצנַאג ןגיוצעג

 ,לדיפ ,ײלּפ; דיל רעלוּפָאּפ ַא טימ ןביוהעגנָא ךיא בָאה םַארגָארּפ ןיימ

 ,שידיא ףיוא ןוא שילגנע ףיוא ,שטיוד ירעמע ןופ (ליּפש ,לדיפ ,ליּפש) *ײלּפ

 רעד .רַאוטרעּפער ןשידיא-סיואכרוד ןיימ וצ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד

 -ניז טזומעג בָאה'כ ןוא עניב רעד ןופ טזָאלעגרעטנורַא טשינ ךימ טָאה םלוע

 .ןעגניז ןוא ןעג

 זיא דיל סָאד ."ןסָאריּפַאּפ, ןעוועג זיא םַארגָארּפ ןיימ ןופ *קָאװשט, רעד

 טלעטשעגנָא ןבָאה ךעלרעדירב-ןעמַאק יד .קרָאי-וינ ןיא רבד-םש ַא ןרָאװעג

 רעטנזיוט יד ןיא רעדיל עניימ טפיוקרַאפ ןבָאה ייז ןוא ןשטנעמ עלעיצעּפס

 ןבָאה ןטסרעממַא ,ןטָארטעגפיוא ןיב ךיא ואוו סרעטַאעט יד ןבעל ןרַאלּפמעזקע

 טימ החמש-אלמ ןעוועג זיא ןַאמריופ ."ןסָאריּפַאּפ, דיל ןיימ טפיוקרַאפ ייז

 ,גלָאמרעד ןיימ
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 "נָא רימ רע טָאה -- ןשטנעמ טימ ץרַאװש זיא רעטַאעט םורַא סַאג יד --

 .ךָאװ עצנַאג ַא ןטלַאהעגנָא טָאה עקיבלעז סָאד .הרושב עטוג יד טגָאזעג

 "עט םענעי ןיא טכַארבעג טשינ רענייק ךָאנ טָאה ןטפעשעג עכלעזַא --

 .ןבעגעגוצ סרעטלַאװרַאפ-סוָאל יד ןבָאה --- רעטַא

 "נַא ךיילג ךימ טָאה'מ ,ןקוקנָא ךימ ןעמוקעג ןעמ זיא סיּפָא-טּפױה ןופ

 יַאּפ םעד ןיא רעבָא ,סקנָארב ןיא ךיוא לָאמ סָאד .ךָאװ ַא ךָאנ ףיוא טרישזַאג

 ַא זיא'ס ,דרַאװעלוב ןיא ָאד ,אלימ .סרוקנָאק-דנערג ףיוא רעטַאעטיזיײידַאר

 .רעטשימעג ַא םלוע רעד ןיוש זיא רעטַאעטיזײדַארַאּפ ןיא ; טנגעג עשידיא

 רַאפ ייז ןלעו גלָאפרעד ןשילַארָאמ ןוא ןלעיצנַאניפ ןבָאה ןטרָאד לעוו'כ ביוא

 ,דנַאל ןרעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט ערעייז עלַא ןענעפע רימ

: 
 טגָאמרַאפ טָאה'ס !ץַאלַאּפ ַא ןעוועג תמאב זיא רעטַאעטיזיידַארַאּפ רעד

 רעטנוא ןעוועג זיא רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעד .רעצעלּפ טנזיוט 2 רעבירַא

 ןופ ןענַאטשַאב זיא ןוא טרעבלַא ןָאד טנעגיריד ןטסואווַאב ןופ גנוריפנָא רעד

 ןענייז םַארגָארּפ ןפיוא רימ טימ ןטקַא עקירעביא יד .סרעקיזומ 50 וצ בורק

 "טַאּפ ןטרָאד זַא טנרָאװעג ךימ טָאה'מ .רעבילַאק ןרעכעה ַא ןופ ןעוועג ךיוא

 טגָארטרַאפ סָאװ טנעמעלע רעכעלטסירק ַא רעטַאעט סָאד קרַאטש טריזינָאר

 .ייןייז טשינ ןלָאז ייז טוג יוװ -- םַאטשּפָא ןשידיא ןופ ןטסיטרַא יד טשינ

 םעד ןיא ןטערטוצפיוא טרעטיצעג טָאה ,טלייצרעד ןעמ טָאה ,רעקָאט עיפָאס

 טלָאמעד ךָאנ זיא טנגעג"סרוקנָאק יד זַא ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס .רעטַאעט

 ערעטעּפש יד ןיא יװ ,וברייןכ ,ןדיא ליפיוזַא טימ טצעזַאב ױזַא ןעוועג טשינ

 | .ןרָאי

 ןפרַאד סָאד לעװ ךיא -- ןענַאמריױפ וצ ךיא גָאז -- !טוג רימ זיא'ס --

 ךימ ןלעוו יז ןוא ? ןטסירק ןופ םלוע ןַא רַאפ שידיא ףיוא טרעצנָאק ןעגנַאלרעד

 | .?עניב רעד ןופ ןפייפרעטנורַא טשינ

 גנולעטשרָאפ-טיפענעב ַא ףיוא ןטָארטעגפיױא ןיוש ךָאד טסיב ,יבָאי ---

 וצ ךימ טכוזעג ןַאמריופ טָאה --- ייוודָארב ףיוא "דנָאפ-סרעטקע; םעד רַאפ

 רימ .ךיוא ָאד סעסקוס ןכַאמ טסעו ,גנירג רימ זיא ץרַאה'ס --- .ןקיאורַאב

 .סיפ ןוא טנעה ןפרָאװעג טָאה רעבָא

 ןרוד זיא ערעימערּפ ןיימ .ןרָאװעג םיוקמ זיא גנוטרַאװרעד סנַאמריופ

 -ַאעט-דרַאװעלוב ןיא יו רעסעב ךָאנ ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד .סיורג רעייז

 טזומעג ךיא בָאה תבש .רעסערג ךס ַא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד לייוו ,רעט

 טסעקדָארב ןיימ ךָאנ ,קיטנוז ןוא (לָאמ יירד טָאטשנָא) לָאמ ריפ ןטערטפיוא
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 ןעמוקוצ טנעקעג טשינ רעטַאעט םוצ ןעמ טָאה ,"יד-יוו-יא-וילבָאד, ףיוא

 טָאה םלוע רעד .ןײגוצנײרַא ייר רעד ןיא גנַאל-ןץ'העש ןטרַאװ טזומעג טָאה'מ

 ,טעשטומרַאפ שממ ךימ

 ןיא ןגילּפָא סָאד .ענזשרָאטַאק ַא ללכב זיא ליװעדָאװ ןיא טעברַא יד

 -פיוא יד יו רעגרע ךָאנ זיא טנוװָא ןיא טעּפש זיב ירפרעדניא ןופ רעטַאעט

 "לעז סָאד ןגָארטרַאפ ןטסיטרַא-ליװעדָאװ עשילגנע יד ױזַאװ .אפוג ןטירט

 ןּפעלש ייז ןופ ליפ .טרעדנואוועג רעייז ךימ טָאה סיוא:רָאי ,ןייא-רָאי עקיב

 סױרַא ןעמ טקיש ןעגנולעטשרָאפ יד ןשיווצ .רעדניק ערעייז ךיוא ךיז טימ

 ךָאנ ףיוא ןיוש טרַאוװ'מ ןוא ץרַאה סָאד טּפַאכרעד'מ ,שטיוודנעס ַא ,עװַאק ךָאנ

 ףיוה ןפיוא לסיבַא ןעמ טגנערברַאפ ,ןייש רעטעװ רעד זיא .גנולעטשרָאפ ַא

 טביירש'מ ,טסנוק:ליװעדָאװ יד רעדניק יד טימ טנרעל'מ ,רעטַאעט םענופ

 ןיוש טָאה'מ סָאװ ןגלָאפרעד עסיורג יד ןופ רעדנואוו ךיז טלייצרעד'מ ,ווירב

 ןלעװ ייז יו םעדכָאנ דלַאב רָאפ טייטש ייז סָאװ ןקילג יד ןגעוו ןוא טכַאמעג

 ןבעל ץנַאג רעייז זַא סיוא טמוק רימ ...רעטַאעט-סַאלַאּפ םעד ןכיירגרעד

 ...עניב רעד ףיוא ךיז ןעניפעג ייז סָאװ טונימ 15-12 יד ןופ רָאנ טײטשַאב

 קיטנַאמ רעצרַאװש רעד

 ןטערט ייז רעדייא רעביא ךיז ןעמלצ ןטסיטרַא יד זַא טקרעמַאב בָאה'כ

 טמוק סָאװ םלוע רעד .טיוה יד ייז ףיוא טרעטיצ'ס .עניב רעד ףיוא ףױרַא

 ןוא רענעילַאטיא ,עשירייא : רעקיטרַאנדיײשרַאפ ַא זיא רעטַאעטיזײדַארַאּפ ןיא

 -יגָאטײב יד ;ןדיילרעד וצ ךָאנ ןענייז ןעגנולעטשרָאפ-טנוװָא יד ...ןשטייד

 טעּפעשט רעבָא רימ !ןייז ליצמ ןוא רמוש םלוע-לש"ונובר רעד לָאז -- עק

 סָאװ עלַא זַא ןייז לָאז .ךָאנ ןוא ךָאנ טרעדָאפ'מ ,טרעקרַאפ ; טשינ רענייק

 ? ןדיא ןענייז ךָאװ יד ןעמוק

 טָאה םַארגָארּפ ןיימ .טונימ רעד וצ טנכערעגסיוא ץלַא זיא ליװעדָאװ ןיא

 טָאה םלוע רעד ןוא ןַארקע רעד רעטנורַא זיא לָאמ ליפ .ןגיוצרַאפ דימת ךיז

 םעד ּפָאילעטש ןוא םענ שטָאכ !"ןסָאריּפַאּפ, !ץַאיַאּפ : ןגירשעג ץלַא ךָאנ

 ,יינספיוא ןָא-ביוה ןוא םליפ

 -- קיטנָאמ זיא רעטַאעטיזיײדַארַאּפ םעד ןיא גָאט רעטסכעלרעפעג רעד

 יהדק ןסייהעג טָאה קיטנָאמ ? קיטנָאמ סעּפע סָאװרַאפ .טגָאזעג רימ ןעמ טָאה

 ערעייז טימ ןעיורפ עלַא ןעמוק ןגעלפ'ס .(גָאט-סנירעשעוו) *ײד-שַאו שירייא

 ,ןשַאוװ-שעוו ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז עכלעוו "ןעגנוי עליואוו; רעטײלגַאב

 ךיז טָאה "םוקילבוּפע סָאד .גָאט רעיירפ רעייז ןעוועג זיא קיטנָאמ לייוו
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 -- ןרָאװעג ןלעפעג טשינ ייז זיא סָאװ טסיטרַא ןַא ןבעג וצ טליופעג טשינ

 -סױרַא טשינ ללכב ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ !*לגיופ םעד,

 רעייז ןיא ןשינעעשעג יד .ןשטייד יד טרפב ,ןדיא וצ *טפַאשביל; ןייק ןזיוועג

 קיטש ןעוװַארּפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא טגערעגנָא יז טָאה *דנַאלרעטָאפ,

 םעד ןיא קיטנָאמ ןעמוק וצ ןטימעגסיוא ןבָאה ןדיא .קרָאיײ-וינ ןיא וליפַא

 | | .רעטַאעט

 רעצנַאג ןיימ לייוו ,רעייפ רַאפ יװ גָאט םעד רַאפ טרעטיצעג בָאה ךיא

 רעד רַאפ רעדיל עשידיא .שידיא ףיוא ןעוועג ךָאד זיא טעמכ םַארגָארּפ

 -עג זיא םַארגָארּפ ןיימ ףיוא רעמונ רעטסקיטכיוװ רעד ...?הרבח רעקיזָאד

 ןוא גנַאזעג ןופ עיצַאניבמָאק ַא --- *עקסַאמ ַא ןָא וטע עיציזָאּפמָאק ןיימ ןעוו

 יב םלוע םעד ןריזירטקעלע טגעלפ ענעצס עשילַאקיזומ יד ,עיצַאטיצער

 ,גנולעטשרָאפ רעדעי

 זיא רעטַאעט סָאד -- גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד וצ ,גָאטיײב קיטנָאמ

 ,ליּפש; טימ ןביױהעגנָא ךיא בָאה ץרַאה קידנעּפַאלק ַא טימ .טקַאּפעגרעביא

 עמערַאװ ַא גירק'כ -- !שידיא ףיוא ! טוג -- שילגנע ףיוא ,?ליּפש ,לדיפ

 -ָאש ןושל"עמַאמ זַא ןמיס ַא ,ןצרַאה ןפיוא רעגנירג רימ טרעוו'ס .עמַאנפיוא

 -- "לקינ ַא טקנעשג רעמונ רעטייווצ רעד .םוקילבוּפ ןופ םענייק טשינ טריק

 .עיצַאװָא עסיורג ַא גירק ךיא -- שידיא ףיוא עיציזָאּפמָאק עשיטַאמַארד ַא

 ןבָאה קיטנָאמ םעד זַא ןייז לָאז ? ןקָארשעגנָא ױזַא ךימ ןעמ טָאה עשז-סָאװ

 ןיא ןביילב וצ לכש גונעג טַאהעג "סרעטיײלגַאב , ערעייז טימ סנירעשעוו עלַא

 ? לארשי ינב וניחא ןופ םוקילבוּפ ַא רַאפ גניז ךיא ןוא םייה רעד

 ַא ןָא וטק םַארגָארּפ ןפיוא עיציזָאּפמָאק עטצעל ןיימ ןעגניז ןָא ביוה ךיא

 ןריטיצער וצ ןבױהעגנָא בָאה'כ רָאנ יו רעבָא .הרושכ טייג ץלַא ןוא ?עקסַאמ

 רעד זַא טניימעג בָאה'כ ,המוהמ ַאזַא רעטַאעט ןיא ןרָאװעג זיא שידיא ףיוא

 יד טימ ,סיפ יד טימ טּפַאלקעג ,ןגירשעג טָאה'מ .,ןלַאפרעטנורַא טעוו טיפוס

 שיאושזד ָאנ; (גניז) *! גניסע : תולוק ןגָארטעג ךיז ןבָאה'ס .(ָאװַארב טשינ) טנעה

 זיא עיצַאטיצער יד ;ןגרָאמ גניז טנייה גניז .(שידיא ןייק טשינ דער) *: קָאט

 -ַאמַאלקעד יד ןדעררעטנורַא ךָאד זומ'כ ,קיזומ רעד טימ ןטסָאמעגסיױא ךָאד

 ןיא ןדלַאװעג יד ןוא ךיא רימַאלקעד .גנַאזעג םוצ קירוצ ןעמוקוצוצ ידכ עיצ

 ךיז ןבעל ןטימ םיוק בָאה'כ .סרוד ךימ ןעמ זיא טָא-טָא .ןָא ןטלַאה רעטַאעט

 יװױזַא ."עקסַאמ ַא ןָא וט,, ןעגניז ןביוהעגנָא ןוא רעטסעקרָא ןטימ ןכילגעגסיוא

 ןקידנע םייב .רעטַאעט ןיא ןרָאװעג ליטש זיא ןעגניז ןבױהעגנָא רָאנ בָאה ךיא

 טָאה רימ .טריסַאּפ טשינרָאג טלָאװ'ס יו טקנוּפ טרידָאלּפַא םלוע רעד טָאה

 ןעגניז טזומעג ךָאנ בָאה'כ .טנוזעג קיטש ַא טסָאקעג ?עיצַארטסנָאמעד, יד
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 ,?ןסָאריּפַאּפ, רעגַאלש ןיימ ךיוא ,ךעלדיל ערעלוּפָאּפ עניימ "סיב/ ףיוא ייז רַאפ

 -עג רעטַאעט ןופ גנוטלַאװרַאפ יד רימ טָאה קיטנָאמ ןצרַאװש םעד ךָאנ

 םעד ןָא טוג ןייז טעוו'ס .שידיא ףיוא עיצַאטיצער יד ןזָאלסיוא לָאז'כ ןטעב

 ךיא בָאה הרירב ַא --- טגלָאפעג בָאה'כ ,טרעכיזרַאפ רימ ייז ןבָאה -- ךיוא

 .עילַאנַאכקַאװ ַאזַא לָאמַאכָאנ ןבעלרעביא טלָאװעג טשינ בָאה'כ ? טַאהעג

 רימ ףיוא גיוא ןַא טלַאה'מ

 ןיא ןטערטפיוא לָאזכ רָאפ רימ ןגָאלש "סוָאל, ןופ סרעטלַאװרַאפ יד

 טריטנעזערּפ טשינ ןיוש ןרעוו'ס ואוו ,*סרעטַאעט-רושטקיּפ-גניװאומ,, ערעייז

 ,ָאטשינ עניב ןייק רָאג ןיוש זיא םעד ףיוא .ןעמַארגָארּפ-ליװעדָאװ עצנַאג ןייק

 "ַאב ןַאגרָא ןואיָאנַאיּפ טימ ,ןַארקע םענופ טנָארפ ןיא ןעגניז ןפרַאד לעוו'כ

 לָאמ 5 ,טונימ 20-15 יװ רעמ טשינ ןרעיודעג ףרַאד םַארגָארּפ ןיימ .גנוטיילג

 ערעדנַא ןיא : ךָאװ עצנַאג ַא ןטערטפיוא ךיא לעװ ןטנגעג עסיוועג ןיא .גָאט ַא

 .רעטַאעט דעדנַא ןַא ןיא עקירעביא סָאד ןוא רעטַאעט ןייא ןיא געט 472 זיולב

 םעד ןעמעננָא לָאז כ וצ רימ טדער ןַאמריופ .רענשזַאװ ַא זיא רַארָאנָאה רעד

 "נָאק ַא ןבעג וצ רימ טיירג ייז ןענייז סעיצידנָאק עיינ יד ףיוא .ַאמשזַאגנַא

 .ןריבורּפ לעוו'כ :יאנתב טמיטשעגוצ בָאה'כ .ליוו ךיא גנַאל יו ףיוא טקַארט

 .ןבעגוצפיוא טכער ַא ךיא בָאה ,ןתמ-אשמ רעד טשינ רימ טלעפעג רעמָאט

 רעטַאעט-ןיקטיּפ סוָאל ןיא זיא ,ןילַא רענייא ,טירטפיוא רעטשרע ןיימ

 "יורג ןייק טרַאװרעד טשינ ןטרָאד ךיא בָאה טגָאזעג תמא םעד .,ליװזנָארב ןיא

 טימ טליּפשעג ךיא בָאה ןָאזעס ןצנַאג ַא .סיורג זיא ץיה יד ,ןטפעשעג עס

 ןיא ײץַאיַאּפ רעד, טליּפשעג ןיוש בָאה'כ ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא ןקינלוקס

 יד ןעזעג ןיוש ןבָאה ייז ? עיצקַארטַא יד זיא סָאװ .ןילקורב ,רעטַאעט-קיריל

 ,קיזיר ױזַא ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד .טכַאמעג תועט ַא ךיא בָאה ! האיצמ

 ךָאנ ,קיטנוז ,לָאמ סקעז ןטערטפיוא טזומעג ךיא בָאה גָאט ןכרוד תבש זַא

 -יײצילָאּפ ַא טגרָאזַאב ןַאמריופ טָאה ,"יד-יוו-יא-וילבָאד, ףיוא טסעקדָארב ןיימ

 ,טירטפיוא ןטשרע ןיימ וצ טייצ ןיא ןעגנערב וצ ךימ גנוטײלגַאב

 -ַאעט-ןיקטיּפ ןיא ןטָארטעגפיוא ןיב ךיא סָאװ געט עכעלטע עטצעל יד

 -עדרַאג ןיימ וצ טריפעג טָאה סָאװ ,רָאדירָאק ןיא טקרעמַאב ךיא בָאה ,רעט

 ,ןטש ַא יו ךָאנ רימ טייג סָאװ ןַאמ ַא ,עבָאר

 גערפ --- ? טירט-סופ ךָאנ רימ טייג סָאװ ןַאמ רעד זיא רעװ ,ןַאמרָאנ --
 | ,ךיא

 ןַאמרָאנ טיירד -- רעטכעװ:-רעטַאעט ַא ,רעטכעוו ַא זיא רע ? ןַאמ רעד --
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 ןעיירד ריד ....ןעמוק 'טשינ לָאז רענייק זַא גנוטכַא טיג רע -- גנוצ רעד טימ

 סעּפע רעצעמע ךָאנ ןעק ,טירטפיוא ןייד טימ ןעמונרַאפ טסיב וד ןעוו .ּפָאק ַא

 ךיא ליוו .רעשיגָאל ַא זיא ץורית רעד ...עבָארעדרַאג רעד ןופ ןענעבנגוצ

 !ָאד זיא ןַאמ רעד ,ַאהַא -- עװַאק ַא ןעקנירט ןײגסױרַא

 -- רֶע טריטנולָאװ -- טליוו ריא סָאװ רימ טגָאז ,ןוַאלק רעטסימ --

 סָאװ-וצ .עבָארעדרַאג ןיא ןעגנערבניירַא ךייא טעוו'מ ןוא ןקישסױרַא לעוו'כ

 ףרַאד'מ -- גָאט ַא סוָאש 5 .סיוא ךיז טור רעסעב ? ןעגנערטשנָא ךיז ריא טלָאז

 -- טפול עשירפ לסיבַא ןּפַאכ ןײגסױרַא ךיא ליוו טכַאנרַאפ !חוכ םעד ףיוא

 ןַאמריױפ ,גנולעטשרָאפ רעטצעל רעד ךָאנ ...ךָאנ רימ טייג ןַאמ רעד ,ַאהַא

 -ייוודָארבא םעד וצ ןרָאפ וצ ליבָאמָאטױא סצילב ןיא ןײרַא ךיז ןצעז ךיא ןוא

 ךיוא ךיז טצעז ןַאמ רעד ,ַאהַא -- טניואוועג בָאה ךיא ואוו ,?לעטָאה-לַארטנעס

 .רַאק רעד ןיא ןײרַא

 ךיא -- ךיז רע טרעפטנערַאפ -- *ץַאיַאּפ רעטסימ ,ימ זויקסקע, --

 ,ךייא טימ ןרָאפטימ ךיוא ןיוש ךיא לעװ ,ןטעהנַאמ ןיא ןייז ךיוא ףרַאד

 "ניא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש ךיז ךיא בָאה רעמיצ-לעטָאה ןיימ ןיא

 : ןטלַאה

 רע ליוו סָאװ ? טירט עניימ טיה סָאװ קינדונ רעד זיא רעוו ,ןַאמרָאנ ---

 !רמוש ַא !ּפָאק ןיימ ףיוא הרצ ַא ?המשנ יד רימ רע טיה סָאװ ? רימ ןופ

 ךעלדנע רימ טָאה -- ײצילָאּפ"םייהעג רעד ןופ וויטקעטעד ַא זיא רע --

 "ןרעיוא יד; וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס .שינעטער סָאד טרעפטנערַאפ ןַאמריופ

 "דיק וצ טרינַאלּפ טייל הרבח עטּפָאכ ַא ןַא ײצילָאּפ רעליווזנָארב רעד ןופ

 עשּפיה ַא ןלעטשוצ ייז טעוו'מ זיב ץעגרע ןטלַאה םיא ןוא ץַאיַאּפ םעד ןּפענ

 !רעטַאעט-ןיקטיּפ ןיא טוג ױזַא ןענייז ןטפעשעג יד .טלעגיזיילסיוא עמוס

 טקישעגוצ יײצילָאּפ יד טָאה ?וציּפַאכ ַא עקַאט ךיד טיג'מ ביוא ןעמ טוט סָאװ

 ןבָאה ריד ןופ .ץַאיַאּפ ןפיוא גיוא ןַא ןטלַאה לָאז רע ,וויטקעטעד ןלעיצעּפס ַא

 טלָאװעג טשינ ןבָאה רימ לייוו ,דוסב ןטלַאהעג טָאלּפמָאק-ּפענדיק םעד רימ

 . ןקערשרעביא ךיד

 ןעמ טָאה ,טייקכעלטנפע רעד ןיא ןעמוקעגסױרַא זיא השעמ יד ןעוו

 -רָאנ ,ילש ןהב רעכיזרַאפ ךיא ."לדיירד-יטיסילבוּפ, ַא יו טשטייטעגסיוא סע

 יד סָאװ סנ ַא ,ןּפענדיק טלָאװעג ָאי ךימ טָאה'מ ,תודע ןַא זיא ןַאמריופ ןַאמ

 ...ןלעװ םייב ןבילבעג זיא הרבח
+ 

 ןשיוװצ ךימ ףרַאװ ןוא עדמערפ ןשיווצ ךימ דניב, :לטרעוו סָאד טייג יו

 "עג בָאה ךיא יו רעמ טנידרַאפ ךיא בָאה ליװעדָאװ ןשילגנע ןיא ."ענעגייא
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 ןגױצעג רימ טָאה ךָאד .רעטַאעט ןשידיא ןיא ןענידרַאפ וצ ןעמולח טנעק

 ןטנוװָא ןוא געט עצנַאג ךיז ןרעגלַאװּפָא סָאד .עניב רעשידיא רעד וצ קירוצ

 לָאמ 65 לָאמַארעדיװ ןוא לָאמַאכָאנ עקיבלעז סָאד ןעגניז סָאד ,רעטַאעט ןיא

 ךיז ךיא געלפ טכַאנ ןטימניא .ןוורענ עניימ רַאפ ןעוועג טשינ זיא ,גָאט ַא

 ;לוק ןיימ טריבורּפ בָאה'כ .סייווש ןטלַאק ַא טימ רענעסָאגַאב ַא ןּפַאכפיױא

 רעקידעבעל ַא יו רעמ טשינ ךָאד זיא'מ .ץרַאה סָאד טרעטיצעג רימ טָאה'ס

 זיא'ס !ןָאט טלָאמעד ךיא לעװ סָאװ -- קירעזייה ךיא רעוו רעמָאט ,שטנעמ

 ?שינעסייר ַאזַא ךָאנ ןעניד סע ןעק גנַאל יװ ,זדלַאה ַא יו רעמ טשינ ךָאד

 טשינ זיא ןטסנידרַאפ עסיורג יד טימ ליװעדָאװ זַא ןסָאלשַאב בָאה ךיא ,ללכה

 ,רימ רַאפ

 זיא ןַאמריופ .,סולשַאב ןיימ טרעױדַאב ןבָאה סוָאל ןופ סרעטלַאוװרַאפ יד

 ענעטלעז ַא טזָאלעגכרוד בָאה'כ זַא גנוניימ רעד טימ גָאט-וצ-טנייה וליפַא ךָאנ

 רעשילגנע רעד ףיוא ערעירַאק עקיטכיוו ַא ךיז רָאפ ןכַאמ וצ טייהנגעלעג

 .עיזיוועלעט ןוא ָאידַאר ףיוא ,עניב

 רעטַאעט ןשידיא םוצ קירוצ

 :טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןָאזעס רעד

 -קירוצ ךיז טָאה ץרַאוװש סירָאמ רָאטקעריד רעד : רעטַאעט-טסנוק רעשידיא

 סרעליּפשיוש יד טימ ןעמַאזוצ ,עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןופ טרעקעג

 ,דירפ רַאזַאל ,ןײטשדלָאג טָאלרַאש : םיא טימ טליּפשעג ןטרָאד ןבָאה סָאװ

 טליּפשעג טעוװ ןכָאװ 2 עטשרע יד .ץכ ןויצ-ןב ןוא לענַאברַאבַא תידוהי

 ןייז טעוו גנוריפפיוא עטייווצ יד ; רעגניז .י .י ןופ *בלַאק עשָאי; ןרעוו

 ,ןילטייצ ןרהא ןופ "םימכח רעמלעכ;

 :קיזומ : ןייבשריה ץרּפ ןופ *לָאמַא ןופ השעמ ַא; : רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס

 ,ָאמיד ּפיסָא : ישזער ;גרובנעדלָאג לעומעס טימ : רענייוו רַאזַאל

 יקסנישמור ףסוי ןוא רעדַאב ןושרג ןופ *םייהַא קנעב ךיא; : רעטַאעט-קילבָאּפ

 ,ץַאז גיוודול טימ ("ןוגינ סניבר, ןופ גנוצעזרָאפ ַא)

 -ךלָאג ינעשזד טימ ;ןַאמרעביל םייח ןופ "רדנ רעד. : רעטַאעט-טקעּפסָארּפ

 .ןיבול ירעה :קיזומ ;ןַאמרעה דוד : ישזער :; ןייטש

 : קיוומ ; םולב םהרבא ןופ "טשינ טזָאל'מ רָאנ ןבעל ןעק'מ,, : רעטַאעט-דנַאלָאר

 ,קנַאלב ןָאעל ןוא וועדעבעל ןרחא טימ ;עדנוקעס םולש

 ןייק) גרעבנעזָאר .י ןוא לגיס .וו ןופ "לדנעמ-םחנמ, :רעטַאעט ןָאסניקּפָאה

 ,קנַאלב ןימינב :קיזומ ;קינלוקס השנמ טימ (םכילע-םולש טימ תוכייש
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 "ףליוו ךעלדיימ סָאװ; :(רעטַאעט-ןָאינוי ַא ןרָאװעג) רעטַאעט-רעווקס-ילניקעמ

 םעס ,דלָאגנהעש ידייס טימ ;גרעבציירק ַאשַאי :קיזומ ;לגיס .וװ ןופ

 ,סבָאקיישזד בָאקיישזד ןוא ךַאברעיוא

 -עטיןָאינוי ַא קירוצ) ןהאק .ה ,ס ןופ "םיכאלמ ענעלַאפעג, :רעטַאעט-ןָאיפמא

 ,סייוו סנערָאלּפ ןוא רעשיוא השמ טימ (רעטַא

 טימ ; שטיװָאנַאמלַאק .ה ןופ *ץלַא טפערט ןבעל ןיא, : רעטַאעט-טרַא-סקנַארב

 ,רעדנעלָאה רָאדיזיא ןוא הנח ,גרעבדלָאג זוָאר ןוא ןטיינ

 .עקרָאיװעװ .א ןופ "טנערב ּפעטס רעד; :ףעטרַא

 ; קיווייל .ה ןופ (טרעקעל שריה) *ןרָאי עשידלעה, : עניב-סקלָאפ עשידיא עיירפ

 :עיצקעריד ;רעטסעקרָא -רעדניק רעשינָאפמיס ;ןַאמרעה דוד : ישזער

 ,ןַאמנייפ טור

 ,ןָאקיּפ ילַאמ : ייוודָארב ,רעטַאעט-סַאלַאּפ

 ,סייוו יאול טימ סמליפ ןוא ליװעדָאװ שידיא : רעטַאעט-לַאנָאזשענ

 רעקידוועדער רעשידיא רעטשרע רעד .*םייהַא טרָאפ רעקעב ןטיינע :ַאניק

 ,סלעָאכימ המלש טימ דליב שיטעווָאס .םליפ

 ,ַאינעב ַאשַאמ ,יקסרַאלעב רָאדיס ,רעמערק ַאזיא ,ןיקנעכ רָאטקיװ :ןטרעצנַאק

 הרובד ןוא קינלעמ םוחנ סערייא-סָאנעוב ןופ לרָאּפ"רעלטסניק סָאד ןוא

 ,םולבנעזָאר

 ,ןָאסריּפ יליצ -- עשרָאטקעריד : רעטַאעט-קיריל

 -לעה טימ עמַאד עקידנצייר ַא ,ןירעליּפשיױש עזעיציבמַא ןַא ןָאסריּפ יליצ

 ,עדָאמ-ןעיורפ רעטצעל עמַאס רעד טיול טנַאגעלע ןָאטעגנָא ,רָאה עדנָאלב

 ןרַאפ רעטַאעט-קיריל ןיא ריא ייב ןרישזַאגנַא וצ ךיז ןגָאלשעגרָאפ רימ טָאה

 .ןרָאװעג ןלעפעג טָאבנָא רעד זיא רימ .,רָאסישזער ןוא רעליּפשיוש סלַא ןָאזעס

 ַא ןיא םענעי ייב ךיז ןרישזַאגנַא וצ טשינ ןסָאלשַאב טַאהעג ןיוש בָאה'כ ,תמא

 בָאה -- עיציזָאּפ-טּפיױה יד ןעמענרַאפ לעוװ ךיא יוװ גנַאל ױזַא רעבָא .רעטַאעט

 טשינ ,רָאסישזער ןוא רעליּפשש-טּפיױה רעד ןייז לעוו'כ --- טנכערעגסיוא ךיא

 רעד ןופ טייז רעכעלטפעשעג רעד טימ ןריקיזיר ןוא ןריטסעווניא קידנפרַאד

 טרפב .ןטסָאמעגנָא יו רימ רַאפ ַאמשזַאגנַא רעד ךָאד זיא ,גנומענרעטנוא

 טשינ סױטשנעמַאזוצ-ןלָאר ןייק וצ ךָאד טעװ ,יורפ ַא זיא עטתיבה-לעב יד ןעוו

 ,טרישזַאגנַא ךיז ךיא בָאה ,ןעמוק

 "יז ינע ,רעליפ ַארעס :המכסה ןיימ טימ טרישזַאגנַא טָאה ןָאסריּפ יליצ

 םַאיליװ ,גרעבנעדייז ןָאעל ,ןײטשכָאה ירעה ,בָאלנעגיז ַאנַא ,ָאדיב ןעלעה ,ןַאמ

 ןיטערבוס רעד רַאפ .גנילייג ןעב ,ןָאסניוװעל דוד ,(רעטָאפ סַאנַא) בָאלנעגיז

 רעייז טכַארבעג ,סקול סםַאיליװ ןוא ַאדירפ ,סרעבָאהביל-רעטַאעט יד ןבָאה
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 שממ ךיז טָאה סָאװ ,עלעדיימ דנָאלב ַא ,סקול ןעיליל לרעטכעט קירָאי)6

 ןעוועג זיא רָאילפוס רעד !ןיטערבוס רעשידיא ַא רַאפ ךימ טכַאמ :ןטעבעג

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא טסינַאיּפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק סלַא ,ןַאמפיױק לשרעה

 ,יקסווָאקסַאל פיליפ רעקיזומ רעד

 ,ןרַאומעמ-המחלמ סנַאמדירפ קחצי טקורדעג ךיז ןבָאה ?סטרעוורָאפ, ןיא

 ןַאהַאק בייא רָאטקַאדער רעד ."טיוט ןוא ןבעל ןשיוצ רָאי ַאק ןעמָאנ ןרעטנוא

 וצ ןבעגעג רימ טָאה ןַאמדירפ .ןעגנובײרשַאב סנַאמדירפ טביולעג רעייז טָאה

 ַא טגָאמרַאפ טָאה'ס ."ןבעל ןופ דיל סָאד; עמָארדָאלעמ ַא ענייז ןענעייל

 -יזומ ַא יו טעברַאַאב עסעיּפ יד בָאה'כ ,לַאירעטַאמ ןטנַאסערעטניא ןקרַאטש

 סָאװ קיזומ רעד וצ ןטסקעט יד ןבירשעגנָא ךיוא בָאה'כ .עמַארד עשילַאק

 ,טרינָאּפמָאק טָאה יקסווָאקסַאל

 ,רבח רעקיצרַאה ַא ןוא שטנעמ רעביל ַא ןעוועג זיא יקסווָאקסַאל ּפיליפ

 ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןליּפש טנרעלעג םיא טָאה ,רָאסעּפָארּפ-קיזומ ַא ,רעדורב ןייז

 רעד ךָאנ .רעליּפשיוש סלַא עּפָאריײא ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה ערעירַאק ןייז

 טָאה ןוא עניב רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע

 "וק .רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ קיזומ ןביירש ןוא ןריגיריד טימ ןעמונרַאפ ךיז

 טזָאלעגוצ טשינ ךיוא םיא "בולק-רעקיזומ, רעד טָאה ,קרָאיײוינ ןייק קידנעמ

 ןייז .טעשטומעג ךיז רע טָאה ,רעטַאעט ַא ןיא עלעטש רעטכעד ַא סעּפע וצ

 ,עלעמַאד עקידווענח ,ענייש ַא ,ווָאדיװ ַאינָאס ןירעליּפשיױש עשידיא יד ,יורפ

 ...קרָאי-וינ ןיא לזמ ןייק טַאהעג טשינ ךיוא ךעבענ טָאה

 "יא :רעטַאעט סָאד טריוװָאנער טָאה רעטַאעט-קיריל ןופ עסערּפמיא יד

 ענעטנווייל עלעיצעּפס טימ ןלוטש עיינ-לגָאּפש טלעטשעגניירַא ,טברַאפעגרעב

 :טלציוועג הרבח ןיוש ךיז טָאה *לַאיָאר, ןיא ,ןלָאכעשט

 -רַאפ .הכרב-לזמ עּפַאנק ַא ןענייז ןלָאכעשט יד טימ ןלוטש עיינ יד --

 ןעלקָאש סָאװ ןלוטש עטלַא ביל ןבָאה ןדיא .קידלזמילש-מילש זיא'ס ,טרעק

 -סָאר, וצ זיא ןלוטש עיינ טימ רעטַאעט רעטברַאפעגסיוא ןַא ,רעטנוא ךיז
 ייב ןעמונעג ךיז טָאה'ס ןענַאװ ןופ ,םייה רעד ןיא ייז ןציז ,ייז רַאפ *ענשָאק

 ,לבש ןיימ רעביא זיא עירָאעט יד-טָא ןגָאלָאכיסּפ-רעטַאעט יד

 וצ ףרַאדַאב'ס סָאװ ץלַא טיירגעגוצ ,טריסישזער גנולעטשרָאפ יד בָאה'כ
 טכַא ךָאנ רעבָא .רוּפיכ-םוי-יאצומ ןעמוקעגרָאפ זיא ערעימערּפ יד ןוא ןייז
 ,ןביולג םוצ טשינ זיא'ס ?הביס יד .רעטַאעט סָאד טזָאלרַאפ ךיא בָאה ןכָאװ

 -ּפשיוש רענעעזעגנָא רעד ןעמונרַאפ טָאה טרָא ןיימ .טריסַאּפ סע טָאה ױזַא
 ,ץרַאװש םַאיליװ רעגניז ןוא רעל



 18 לטיֿפַאק

 רָאילָארטסַאג ַא רעוו'כ

 טשינ "רדנ רעד; טָאה רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןי

 ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה רעטַאעט סָאד .החלצה ןייק טַאהעג

 קַאנרעטסַאּפ יליו רעטלַאװרַאפ רעד .ךעלסיפ עשרעניה

 ןיימ טימ ןטרָאד ןרילָארטסַאג וצ ןגָאלשעגרָאפ רימ טָאה

 ."ץַאיַאּפ רעד; עסעיפ

 ַאקעבער ,ןַאלּפַאק יטייק : ןופ ןענַאטשַאב עּפורט יד זיא ,לעזיימ ַאלעב ץוח

 ,ףַארג רעטיּפ ,ךַאברעיוא סירָאב ,רעלטרעג םעס שטיוָאניבַאר יליט ,ביורטנייוו

 .רעטלַאװרַאפ-עניב .ןײטשדלָאג ַאירָאלג ןוא רעלסקעוו בקעי ,ןַאמייה סיאול

 : סרעקיזומ ; רעדנעלדירפ סקַאמ : רָאילפוס ;(רענדָארג ַא) ןיטסוק ןָאמָאלָאס

 :ָאידַאר ; ןהָאק סקילע : רעײטשרָאפ-רעטַאעט ןיימ ; ןַאמשיילפ ווייד ןוא ינעמ

 .ןַאמריופ ןַאמרָאנ

 ךיז לָאז'ס קידנטכַארט ,ײץַאיַאּפ רעד; עסעיּפ רעד ףיוא עבָארּפ ךַאמ ךיא

 -עיּפ יד טליּפשעגּפָא ןיוש ךָאד ךיא בָאה ןעמעלַא ךָאנ .קסע רעד ןעניול שטָאכ

 ןוא טרעהעג ךיוא ןיוש ךימ ןבָאה ןדיא רעסקנָארב יד .סקנָארב יד ןיא עס

 ךָאנ ךיז טָאה גנושַאררעביא ןיימ וצ רעבָא .רעזייה-יוואומ סוָאל ןיא ןעזעג

 "יר .גנולעטשרָאפ רעדעי וצ רעטַאעט סָאד ןליפוצנָא םלוע ןַא ןענופעג ץלַא

 טשינ ךיא בָאה םעד ןופ --- גנַאלוצ עסעיּפ עקיבלעז יד ןליּפש ןוא ןריקיז

 לארשי ןופ *ַאשַאטַאנ; עסעיּפ עשילַאקיזומ ַא טריפעגפיוא ךיא בָאה ,ןטלַאהעג

 ןייק .ןַאמדירפ קחצי ןופ ("ימ סימָארּפ ,ָא;) "וצ רימ גָאז; ןוא ,גרעבנעזָאר

 יג ,"ץַאיַאּפ רעד, טלָאװעג רָאנ ןבָאה ןדיא .טכַארבעג טשינ סע טָאה ןקילג

 ...רעטַאעט םייב םכח ַא ייז

 -רַא ךיז ןבָאה רעטַאעט ןשידיא םענופ סרעריסַאק ןוא סרעטלַאװרַאפ יד

 ןָאינוי רעייז תבוטל גנולעטשרָאפ-טיפענעב עטשרע יד ,ןָאינוי ַא ןיא טריזינַאג

 -רַאפ יירד טריפעגפיוא בָאה'כ .רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא טליּפשעג ךיא בָאה

 ."ימ סימָארּפ ָא; ןופ ןוא "ַאשַאטַאנ/ ןופ ,ײץַאיַאּפ; ןופ טקַא ןַא : ןטקַא ענעדייש

 -רעטלַאװרַאפ יד סָאװ ווירב רעטשרע רעד ךָאנ ךיז טניפעג ויכרַא ןיימ ןיא

 ןיימ רַאפ ווירב-קנַאד ַא זיא סָאד .טקישעגסױרַא טָאה ןָאינוי-רעריסַאק ןוא
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 ַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ טיפענעב רעייז ךיירגלָאפרעד ױזַא ןריפכרוד
 ,עמוס עשּפיה

 רַאפ טעברַאעגסיױא ביורטנייוו ןוא ןיקלער ןבָאה ןכָאװ 6 ןליּפשּפָא ןכָאנ

 וועדעבעל ןרהא ,ןילקורב ןיא רעטַאעטידנַאלָאר םעד טימ טפעשעג ַא רימ

 -טקעּפסָארּפ ןיא ןליּפש עּפורט רעייז טימ ןעמוקעג ןענייז קנַאלב ןָאעל ןוא

 ,רעטַאעטידנַאלָאר ןיא ןליּפש קעװַא ןענייז עּפורט רעד טימ ךיא ןוא רעטַאעט

 ,סרעטַאעט עדייב טבעלעגפיוא טָאה ךיז ןטייב סָאד

 ןופ טנעצָארּפ-ָאטורב ןגָארקעג בָאה'כ .טנידרַאפ טוג רעייז בָאה ךיא

 רעד .טַאהעג טשינ ךיא בָאה עּפורט רעד רַאפ תוירחא ןייק .,רַאלָאד ןדעי

 ןיימ ןעוועג זיא ,עשזַאג טלָאצעג בָאה ךיא ןעמעוו ,ןירעליּפשיש רעקיצנייא

 ,לעזיימ ַאלעב עשרָאינטרַאּפ

 טליּפשעג ןעמ טָאה קרַאונ ןיא רעטַאעטיןטילאּפָארטעמ סגניוולע ןיא

 ןוא קרַאונ ,תמא .רעגנעל ךָאנ זייוונטייצ .ןָאזעס ןצנַאג ַא רעטַאעט שידיא

 רעד טימ .*רעקלַא ןַא טימ בוטש ַא; ,טגָאז ןעמ יו ,עקַאט ןענייז קרָאידוינ

 -קורב ןופ יו רעכיג ךס ַא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקוצ ןעמ ןעק (סבויט) יײװבָאס

 טגָאמרַאפ קרַאונ ךיוא טָאה ןגעווטסעדנופ .ןטעהנַאמ ןייק סקנָארב רעדָא ,ןיל

 ,טנװָא ןדעי טליּפשעג טָאה סָאװ עּפורט ַא טימ רעטַאעט ןשידיא םענעגייא ןַא

 רעד ןעוועג זיא רעטַאעט םענופ תיבה-לעב רעד .ךיוא גָאטיײב קיטנוז ןוא תבש

 ןשידיא םעד וצ טגיילרעד טשינרָאג טָאה רע .גניוולע דרַאנרעב רעליּפשיוש

 םענייפ ץנַאג ַא טרָאּפשענּפָא ןטרָאד טָאה רע ,טרעקרַאפ ; קרַאונ ןיא רעטַאעט

 ... ןגעמרַאפ

 "עג רעסעב ,עסעיּפ עיינ ַא טליּפשעג ךָאװ עדעי ןעמ טָאה קרַאונ ןיא

 --- ןייז טשינ לָאז'ס טוג יו -- עסעיּפ ַא ןליּפש וצ .עסעיּפ רעדנַא ןַא --- טגָאז

 ןזָאל סָאװ-וצ :טכער טימ ןוא ,טריקיזיר טשינ גניוולע טָאה ךָאװ ַא יו רעמ

 -ךָאװ ןעמוק עכלעוו סרעײג-רעטַאעט ענעריואוושעג יד םייה רעד ןיא ןציז

 עיינ רעטַאעט ןיא ןעגנערב לָאז סעסקוס רעד ןַא ןפָאה ןוא סיוא-ךָאװ ,ןייא

 ? תוחּפשמ ערעייז טימ ןדיא

 ןופ ןעמוקעג ןענייז ,ןירעליּפשיוש ַא ךיוא ,ַאזָאר יורפ ןייז ןוא גניוולע

 יז ,רעטַאעטידנַאלַאר ןיא *ץַאיַאּפ רעד, גנולעטשרָאפ ןיימ ןעז וצ קרַאונ

 -טרַאּפ ןיימ .רעטַאעט ןיא ייז ייב ןרילָארטסַאג ןעמוק וצ ןטעברַאפ ךימ ןבָאה

 ,טשינ ייז ןבָאה ןירעליּפשיוש ַאזַא לייוו ,ןעגנערבטימ ךיא זומ ַאלעב עשרָאינ

 ,עּפורט רעייז ןופ סרעליּפשיוש יד ןייז ןזומ סרעמענלײטנָא עקירעביא יד רעבָא

 ןביולרעד טשינ טעװ ןָאינוי יד ןוא ןָאזעס ןצנַאג ןרַאפ טרישזַאגנַא ןענייז ייז
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 ,לבמַאסנַא ןטליּפשעגנייא ןיימ טימ ןליּפש ןעמוק לָאז ךיא ידכ ןקישוצקעװַא יז

 ןילקורב ןיא ייס טליּפשעגּפָא ןיוש ךיא בָאה "ץַאיַאּפ רעד, עסעיּפ יד

 וליפַא ךיא בָאה וינעוװע-דנָאקעס ףיוא ןליּפש ןופ .סקנָארב יד ןיא ייס ןוא

 ןביולג ליפוצ ןייק ?וליפַא קילב ַא טקנעשעג רימ טלָאװ רעו ,טמולחעג טשינ

 עטיירגעגוצ עיינ ןייק ; טַאהעג טשינ ךיא בָאה עזירּפרעטנע רעקרַאונ רעד ןיא

 טשינ רימ ךיז טָאה ןסעיּפ ןקַאב םתס ןוא ;טגָאמרַאפ טשינ ךיא בָאה ןסעיּפ

 טכַאמעגּפָא ךיא בָאה ,טפרַאדַאב ךָאד ןעמ טָאה ןכַאמ ןבעל ַא יװױזַא ,טסולגעג

 ,טייצ ךָאו ןייא רעטַאעט ןיא םיא ייב ןליּפש וצ ןגניוולע טימ

 ַאלע ,גניוולע ַאזָאר : ןופ ןענַאטשַאב ןָאזעס םענעי זיא עּפורט סגניוולע

 ינעב ,(ןייטשקיד-רעגעי ַאטעזָאר ןופ רעטכָאט יד) גניק ןילוָאּפ ,ןײטשרעלַאװ

 ירעה ,ןעזָאר סקעמ ,םולב ירנעה ,(רעדורב ַא סדלָאגנהעש ףעזָאי) דלָאגנהעש

 רעד טשינ) ןַאמלע ַאשימ : רָאילפוס .ןָאספעזָאי לָאס ןוא (רעקעב רעד) רעלימ

 יסַאק ;(רעדורב ַא) גניוולע לארשי רעטלַאװרַאפ-רעטַאעט ; (זָאוטריװ-לדיפ

 .ןייטשקיד לָאס :רעטלַאװרַאפ-לַארענעג  ןהָאק ירעשזד רער

 םוצ ןיוש "ץַאיַאּפ רעדע ןופ עבָארּפ ןכַאמ טלעטשעג רעדיוו ךיז בָאה'כ

 "ןָאינוי-טשינ ןוא טייל-ןָאינוי ןעוועג ןענייז עּפורט סגניוולע ןיא .לָאמ ןטרעפ

 שטָאכ ...ןטלַאהעג טשינ יז ןופ ןעמ טָאה עיסעּפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא .טייל

 ןופ ,רעבָא רימ .סרעליּפשיש עלענָאיסעּפָארּפ ענייפ ןעוועג ןענייז עקינייא

 ,רעליּפשיוש ַא *ןגיװרַאפ, וצ ,עבט ַאזַא ןיוש ןבָאה ,עשזנַארב-רעטַאעט רעד

 .עקילַאק ַא ןופ עיצַאטוּפער ַא םיא ןכַאמ :ןושל-רעטַאעט ףיוא טניימ סָאד

 -רעטַאעט ...רעטַאעט ןליּפש טָאטשנָא ןפָאלש ןייג ןיוש רע געמ טלָאמעד

 רעניילק ַא ןופ ןכַאמ ןעק רָאיטקַא רעטוג ַא :ללכ םעד ןופ ןטלַאה ןשטנעמ

 ןכַאמ רעוועדעש ַא ןופ טעוװ רָאיטקַא רעטכעלש ַא רעבָא ; רעוועדעש ַא עלָאר

 ,קיטקַארּפ רעד ןיא ןטלַאהעגסױא לָאמעלַא טשינ זיא עירָאעט יד ,קזוח ַא

 "ונעג דימת ןבָאה עכלעוו ,"סרַאטס, יד טכַארטעגוצ רשפא ןבָאה הרעשה יד

 יָאד יד --- עקלָאר ַא ןופ סרעוועדעש ןכַאמ וצ .ןלָאר "עטעפ, יד ךיז רַאפ ןעמ

 .עּפורט רעד ןופ ןרָאיטקַא ערעדנַא יד ןזייװַאב טפרַאדַאב ןבָאה ץנוק עקיז

 : ,דָאזיּפע ןוװַאקישט ַא טלייצרעד'מ
 רעכלעו ןופ לכעלָאר-ןדָאזיּפע ןַא טלייטעגוצ טָאה ץרַאװש סירָאמ

 .וָאטַארַאב לוָאּפ רעלטסניק םעד וצ "ןכַאמ, סעּפע ףרַאד'מ

 טימ ,ריא --- טדערעגנייא ץרַאװש םיא טָאה --- ווָאטַארַאב ןידָאּפסָאג ---

 ריא ; ןָא-רימירג ַא ןבעג ךיז טעװ ריא -- רוגיפ רעייא טימ ,טנַאלַאט רעייא

 -סָאק ַא ןלעטשוצ ךייא טעוו "רעסערד; רעד ןטיינ : ןָאױט ַא ןבעג ךיז טעוו

 טעװ (רָאטיזיװקער) "ןעמ-יטרעּפָארּפ, רעד ;הרוחס רעטסעב רעד ןופ םויט
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 טרימירג ...טיײטשרַאפ ריא ...ןקעטש ןבָארג ןגנַאל ַא טימ ןגרָאזרַאֿפ ךייא

 ןיא ןקעטש ַא טימ ...םויטסָאק ַא סנטיינ ןיא ןָאטעגנָא ,דרָאב רעגנַאל ַא טימ

 ..יריא טעװ ,טנַאה רעד

 רעד -- דלודעג ןופ סױרַא ווָאטַארַאב זיא -- !ץרַאװש ןידָאּפסָאג ---

 ...?לילָאר יד רעבָא זיא ואוו ,ָאד ןיוש זיא ןקעטש

 ןלעטש ךיז רע געמ עלָאר רעקידתושממ ַא ןָא זַא טסייוו רעליּפשיוש רעדעי

 ףיוא ערעירַאק-רעטַאעט ַא ןעיוב ןופ .ןעזנָא ןטלעז ךיז רע טעוו ,ּפָאק ןפיוא

 ַא טימ ןעווַארּפס וצ ךיז ןצעמע טגנילעג .ןסעגרַאפ ןעמ געמ ןלָאר-ןדָאזיּפע יד

 ןופ זוָאלּפַא ןַא ןפורסױרַא רָאנ סע ןעק -- רעטקַארַאכ ַא יצ ,ּפיט ַא --- לכעלָאר

 .רעמ טשינ ןוא רעקיטירק ַא ןופ טנעמילּפמָאק ַא ,םוקילבוּפ

 ייב ,ןסעיּפילבמַאסנַא ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג ןרָאי עלַא בָאה ךיא

 עטסַאּפעגוצ טליּפשעג ןרָאיטקַא עטרישזַאגנַא עלַא ןבָאה רעטַאעט ןיא רימ

 ןוא ןטסירָאכ יד טעװַארּפסעג ןייפ רעייז ךיז ןבָאה ןדָאזיּפע יד טימ .,ןלָאר

 ,ןטסיטַאטס

 "יוש ןעוו ."רענעק ַא ןופ רעסעב זיא רעלעוו ַא? :ןעוועג זיא ללכ ןיימ

 ןופ עּפורט ןיימ .הכרב ןוא לזמ סע זיא תולעמ עדייב ןגָאמרַאפ סרעליּפש

 .רעוש טעברַאעג ןבָאה ייז !טלָאװעג ייז ןבָאה ,יוא !טלָאװעג טָאה קרַאונ

 שטָאכ ,געט עצנַאג ייז טימ ןריטעּפער וצ טריריּפסניא ךימ טָאה ןלעװ רעייז

 ,ןָאטָאנָאמ ןוא ןסעגעגוצ ןעוועג ןיוש עסעיּפ רעד ףיוא ןבָארּפ יד ןענייז רימ רַאפ

 עטסערג יד .גלָאפרעד ןקיזיר ַא טַאהעג טָאה קרַאונ ןיא עסעיּפ יד

 רערעדעי .טַאהעג טָאה עּפורט יד סָאװ לַאפייב רעד ןעוועג רימ ייב זיא דיירפ

 רעד :עלָאר ריא רעדָא ןייז ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סרעליּפשיוש יד ןופ

 סרעליּפשיש עטסנעעזעגנָא יד יו ױזַא טקנוּפ ןעמונעגפיוא ייז טָאה םלוע

 ןייא טָאטשנָא .קרָאי-וינ ןיא עסעיּפ יד רימ טימ טליּפשעג ןיוש ןבָאה סָאװ

 ַא יו סעּפע ,ןכָאװ ריפ "ץַאיַאּפ רעד, קרַאונ ןיא טליּפשעג רימ ןבָאה ךָאװ

 .ןעשעג טלָאװ סנ

 ןיקלער טָאה -- ? ןדיא ליפיוזַא קרַאונ ןיא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןענַאװ ןופ

 טָאה -- !ךעלביולגמוא זיא'ס ,*לַאיָאר, ןיא ןָאפעלעט ןפיוא ןרעה טזָאלעג ךיז

 !ןָאשייסנעס, ַא -- ןגירשעג רע

 לייוו רַאפרעד ךיוא ןורכז ןיא ןבילברַאפ רימ זיא קרַאונ ןיא ןליּפש סָאד

 טימ רָאי-יינ דובכל "םייחל, ַא טכַאמעג לָאמ ןטשרע םוצ רימ ןבָאה ןטרָאד

 זיא טלָאמעד טקנוּפ .יירפ ןוא קנַארפ טלדנַאהעגנייא ןבָאה רימ סָאװ הקשמ

 -עג עפרַאש ףיוא טָאברַאפ) *ץעזעג:ןָאשיביהָארּפ, רעד ןרָאװעג טפַאשעגּפָא

 .עקירעמַא ןיא (ןעקנַארט
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 כא
 ! יא

 (שַאשזד) עשוהי טימ ףתוש ַא ןעוועג ןָאזעס םענעי זיא ןײטשדלָאג יאול

 ןיא סנריוב ןוא (רעבורג עלערימ ןירעליּפשיוש רעד ןופ רעטָאפ) רעבורג

 וצ ךימ טעברַאפ ןײטשדלָאג ,עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט-טירטס-שטרַא םעד

 ,טנוװָא-ןרע ןייז וצ ןטערטפיוא טרָאד ןעמוק

 ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא ךיז ןזייווַאב וצ ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ זיא רימ

 רע .ץַאיַאּפ רעד סלַא ָאידַאר רעד ףיוא טריטנעזערּפ ךיז טָאה רעביוט םייח

 -ניײרַא םיא טָאה סָאװ טיפענעב ַא ךיז רַאפ טרישזנַארַא ךיוא וליפַא ןיוש טָאה

 ,רעטַאעט ןטפיוקרַאפסיױא ןַא טכַארבעג

 טָאה ,םעד ןגעוו ליפ ךיא ױזַאיװ טגָאזעג ןענײטשדלָאג בָאה ךיא ןעוו

 :טהנעטעגניײרַא רימ ןיא רע

 םלוע ןַא ןעגנערב רימ טסנעק וד זַא רעכיז טשינ ןיב ךיא ןעוו ,םייח ---

 -ַאליפ ןייק ןּפעלש ךיז טסלָאז וד ןטעבעג ריד ךיא טלָאװ ,טיפענעב ןיימ וצ

 רעייז ךיוא זיא ןיילַא ריד רַאפ זַא טלַאה ךיא ?ןפלעהסיורַא רימ ןוא עיפלעד

 ,קרָאיזוינ ץוחַא ,טעטש ערעדנַא ןיא ךיז ןזייוַאב וצ קיטכיוו

 ואוו טעטש יד ןיא -- ןעײרדסױרַא ךיז ךיא ליוו --- ? ןזייוװַאב סָאװ ---

 "רענָא םיצולּפ ךימ ןעמ טעוװ ,רָאיטקַא-לבמַאסנַא ןטושּפ ַא רַאפ ךימ ןעק'מ

 ...טשינ ךימ ןעק'מ ואוו ןטרָאד ןוא ?רַאטס ַא רַאפ ןענעק

 טסליוו -- ןגיױצעגנָא יאול זיא -- ?טשינ ךיד ןעק'מ ,וטסניימ סָאװ --

 טסליװ וד :טושּפ ןוא טסָארּפ רימ גָאז ָאט ,טיפענעב ןיימ וצ ןעמוק טשינ

 יד טשינ ןענעייל עיפלעדַאליפ ןיא ןדיא יד וטסניימ סָאװ !ןיוש ןוא טשינ

 ןעװענַאלּפ ךיא ןוא םיפתוש עניימ : ןסיוו סע טסגעמ ? ןעגנוטייצ רעקרָאי-וינ

 רעצנַאג ןייד טיֿפמ רעטַאעט ןיא זנוא וצ חסּפ ףיוא ןעגנערב וצ ךיד ןיוש

 ."ץַאיַאּפ רעד; --- רעגַאלש ןייד ןליּפש וצ עּפורט

 ןייד ייב טשינ טסיב וד זַא ןיוש ךיא עז רעטציא --- ךיא גָאז -- יאול ---

 טָאה רעביוט םייח ? *ץַאיַאּפ רעד, ןליּפש ךיא ןעק ױזַאיװ .דנַאטשרַאפ ןרָאלק

 !טיפענעב ןייז וצ ןעמָאנ ןקיבלעז ןטימ עסעיּפ ַא טליּפשענּפָא ןיוש ךָאד

 !ךיז טוט *םַאט ָאטשט? ?ןעמָאנ םעד טליּפשעגּפָא טָאה רע ? ױזַא --

 טימ ןפורנָא עסעיּפ ןייד רימ ןלעוװ -- ךָאנ טשינ יאול טיג --- ? סָאװ זיא ,ונ

 -בַאי םייח קרָאי-וינ ןופ ץַאיַאּפ רעד; : ןריסנָאנַא ןלעװ רימ .ןעמָאנ רעדנַא ןַא

 : הצע ערעסעב ַא בָאה'כ !ַאש .,קוליח םעד ןעז דלַאב םלוע רעד טעװ ,*װָאקָאל

 טשינ לָאז םלוע רעד ידכ זיא ; םייח ךיוא ךָאד זיא ןעמָאנ רעטשרע סרעביוט

 ןריסנָאנַא ךיז וטסעװ ,"למעל-ינוק רעתמא רעד, זיא'ס רעוו תועט ןייק ןכַאמ

 ,"ץַאיַאּפ רעד ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה, --- ןגָאז רימָאל ...,סייוו'כ ,םייח טָאטשנָא
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 ַא ןעגניז טסעװ .טיפענעב ןיימ וצ ןעמוק טסעוװ וד זַא טרָאװ ןייד רימ ביג

 ןױש טגניז םלוע רעד ."ןסָאריּפַאּפ, טּפיוהרעביא ,ךעלדיל ענייד ןופ רָאּפ

 ,עיפלעדַאליפ ןיא ךיוא דיל סָאד

 וצ טרָאװ ןיימ ןבעגעג םיא בָאה'כ .ןסיבעגנייא ךימ טָאה ןײטשדלָאג

 .עיפלעדַאליפ ןיא טנוװָא-ןרע ןייז וצ ןעמוק

- 
 סצילב ןיא ןרָאפעגטימ רימ טימ ןענייז טנוװָא ןרע סנײײטשדלָאג יאול וצ

 רימ ןענייז ןרָאפעגסױרַא ,ןהָאק סקילע ןוא ,ווייד ןוא ינעמ סרעקיזומ עניימ רַאק

 סָאװ עיפלעדַאליפ ןייק ןעמוקוצנָא ידכ ,ירפרעדניא רעגײזַא 9 קרָאי-וינ ןופ

 ןעיינש וצ ןביױהעגנָא טָאה לענוטידנַאלָאה םענופ קידנעמוקסיורַא .רעירפ

 רעטסנעפ יד ןרָאװעג טיינשרַאפ ןענייז ןטונימ עטלייצעג ןיא !ןעיינש רעבָא

 ַא ןרָאװעג זיא'ס .יײסָאש רעד ,אפוג ליבָאמָאטױא רעד ,ליבָאמָאטױא םענופ

 ךיז ןעק'מ ןוא סיוארָאפ ןרָאפ וצ יו טשינ טעז'מ ! תושפנ-תונכס -- עכורעווַאז

 טָארַאב סטָאג ףיוא סעכַאּפערעשט יװ ןכירק רימ .קירוצ ףיוא ןעיירדסיוא טשינ

 ַא ןיא רעטנורַא ךיז רימ ןשטילג טָא-טָא ...המשנ רעד טימ ןעכָאפ רימ ןוא

 .רַאק רעד טימ ךיז קידנּפעלש ןרָאװעג ןריורפרַאפ ןענייז רימ ... םוהת

 ץעגרע ןעוועג ךָאנ רימ ןענייז טזָאלעגּפָא ךעלדנע טָאה יינש רעד ןעוו

 עיפלעדַאליפ ןייק עזייר יד טָאה ןדנעטשמוא עלַאמרָאנ ןיא .קרָאיזוינ ןבעל

 טכַאמ ,(ײסָאש-סערּפסקע) *קייּפנרױט, ןטימ ,טציא .העש 3 םורָא טרעיודעג

 טָאה עיפלעדַאליפ ןייק קרָאי-וינ ןופ עזייר רעזנוא .העש 2 עּפַאנק ןיא סע ןעמ

 טשינ ןיטולחל ןיב ךיא .טנװָא ןיא רעגייזַא 8 זיב ירפרעדניא 9 ןופ טרעיודעג

 .עיפלעדַאליפ ןיא ךיוא גָאט ןצנַאג ַא ןטלַאהעגנָא טָאה עכורעװַאז יד ,םזגמ

 ענעפרָאװעגסױרַא ןַא זיא ךיז ןּפעלש ןיימ זַא רעכיז יו רעמ ןעוועג ןיב ךיא

 ,סַאג רעד ףיוא ןקעמשסױרַא טשינ טנוה ַא וליפַא טעו רעטעװ ַאזַא ןיא ,ימ

 םוצ ךיז קידנּפעלשוצ ,ןעזרעד בָאה'כ ןעוו ןרָאװעג ךיא ןיב רעטניוטשרעד ַא

 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ טימ ןעייר עגנַאל יד ,רעטַאעט-טירטס-שטרא

 -עלּפ יד ואוו ,עקרָאילַאג יד ןענעפע לָאז'מ טרַאװעג ןוא סמעריש ענעּפָא טימ

 ןיוש ןענייז רעצעלּפ עטריוורעזער עלַא .טרירעמונ ןעוועג טשינ ןענייז רעצ

 טימ טגרָאזרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו סרעײג:רעטַאעט יד טימ טצעזַאב ןעוועג

 ,סיוארָאפ ןיא ןטעליב

 קרַאטש ךיז טָאה רע .הלודג ַא טימ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ןײטשדלָאג

 לַאוװיּפ זוָאר ןוא ןָאינוי רעד ןיא טרינָאפעלעט טָאה רע .רימ ןגעוו טגרָאזעג

 ,רַאק סצילב טימ ירפרעדניא דלַאב ןרָאפעגסיױרַא ןיב ךיא זַא טגָאזעג םיא טָאה

 ַא .השעמ יד טלייצרעד םיא ךיא בָאה !ןעמוקעגניהַא רימ ןענייז עשז"ואוו
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 וצ ןטיירגוצ ךיז עכָארעדרַאג ַא ןיא ןיירַא ךיא ןיב ןייב ןזיב רענעריורפרעד

 ןעמענ ןגעוו .םויטסָאקיץַאיַאּפ ןיימ ןיא ןָאטרעביא ךיז ןוא טירטפיוא ןיימ

 רעד ךָאנ זיב ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק ןיוש טָאה ןײרַא ליומ ןיא סעּפע

 .ןעגנַאגעג רעטייוו -- ןוא עװַאק ַא טכַארבעגנײרַא רימ טָאה'מ .גנולעטשרָאפ

 טליּפשעגרעביא ןוא רעטסעקרָא ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה ווייד ןוא ינעמ

 ,םַארגָארּפ ןיימ ןופ קיזומ יד ךיג ףיוא

 ןבָאה ןדיא רעיפלעדַאליפ יד .ץרַאה סָאד טרעטיצעג טסיזמוא רימ טָאה'ס

 ךיא ןיב טרעצנָאק ןכָאנ ,עמַאנפױא רעקיצרַאה רעייז טימ טמערַאװעגנָא ךימ

 ןליּפש וצ טקַארטנָאק םענעבירשעגרעטנוא ןַא טימ קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעגקירוצ

 ,רעטַאעט-טירטס-שטרַא ןיא חסּפ בוט-םוי ץנַאג עּפורט ןיימ טימ

 עיפלעדַאליפ

 "רַאפ יד ןופ טָאטש עטסערג עטירד יד זיאס .,ךרכ ַא זיא עיפלעדַאליפ

 ."עביל-רעדורב ןופ טָאטש יד; ןפורעגנָא טרעוו עיפלעדַאליפ ,ןטַאטש עטקינייא

 -ייצַאב עכלעוו ןטנעמונָאמ עשירָאטסיה עטסקיטכיוו יד ךיז ןעניפעג ןטרָאד

 .רעדנעלגנע יד ןגעק עיצולָאװער רענַאקירעמַא רעד ןופ עטכישעג יד ןענעכ

 : ךיז ןעלציוו ןרָאיטקַא .עקידתובחר ַא ,טָאטש עקיאור ַא זיא עיפלעדַאליפ

 ןטרָאד ןעמ טמענ טנוװָא ןיא,, *! ןפָאלש --- עיפלעדַאליפ ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא;

 "דָארב :ןסַאג טּפיוה יד .המודכו *,..רעזייה יד ןיא ןרַאוטָארט יד ןיירַא

 ,ןליימ ןוא ןליימ רַאפ טיירב ןוא גנַאל ךיז ןעיצ טירטס-טעקרַאמ ןוא טירטס

 סרעניואוונייא יד .סקרַאּפ ןייק ןוא ןרַאװלוב ןייק סיוא טשינ ךיוא ןלעפ'ס

 -בַאפ עקיטרָאד יד .עירטסודניא רעטכייל ןוא רערעווש טימ ךיז ןעמענרַאפ

 יד-טָא .טלעוו רערָאג רעד רעביא טריטרָאּפסקע ןרעװ ןעלקיטרַא עטריציר

 יז ןוא ןטנַארגימיא עשידיא ןופ םָארטש ַא ןגיוצעגוצ טָאה טעטילַאיצנעטָאּפ

 ןיא םיבושי עשידיא עטסוויטקַא ןוא עטסבושח יד ןופ םענייא ןפַאשעג ןבָאה

 .עקירעמַא

 -- רעגרעב :ןופ טעטלַאװרַאפ ,ןעגנוטייצ עשידיא רעקרָאי-וינ יד ץוח

 טָאה ,"לַאנרושז-ןגרָאמ,; -- ןײטשרעמָאס ;*גָאט, --- לקריט : "סטרעוורָאפ,

 עשידיא יד; גנוטייצ עשידיא עכעלגעט ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא עיפלעדַאליפ

 -טימ טציא) רָאטידע-יטיס ,רעבעוו ןועמש ; רָאטקַאדער ,דמלמ השמ ,"טלעוו

 םהרבא ןוא גרעבסנעגער .ס : סרעטעברַאטימ ,(*סטרעוורָאפ, םענופ רָאטקַאדער

 ןייק טלעפעגסיוא טשינ ךיוא ןטרָאד ןבָאה'ס .,(לארשי ןיא טציא) יָאווָאברעג

 ,רעשיילפ ןטיינ ןופ טריפעגנָא ,ןעמַארגָארּפדָאידַאר עשידיא
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 ,טרָא ןקיטכיוו ַא עיפלעדַאליפ טמענרַאפ ללכב טלעװ:-רעטַאעט רעד ןיא
 -ורּפסיא ןוא טליּפשעג טציא ךָאנ ןרעוו םינינב-רעטַאעט עקיטרָאד יד ןיא

 .קרָאידוינ ןיא יײודָארב ףיוא ךיז ןזייװַאב ייז רעדייא ןסעיּפ עשילגנע יד טריב

 עשידיא סָאד טליּפשעג טָאה ןבעל ןשידיא םעניא עלָאר עקיטכיוו ַא רָאג

 ,לָאמַא ףיוא סרעטַאעט עשידיא 3 ןוא 2 טריאוטקַא ןטרָאד ןבָאה'ס ,רעטַאעט

 סָאװ ,"לקניוו-טסנוק שיטַאמַארד-שירַארעטילג עּפורג רעשיטַאמַארד רעד ץוח

 ,1922 רָאי ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 "ורב ןייז ,יקסװעשַאמָאט סירָאב טריפעגנָא ןבָאה רעטַאעט ןשידיא ןטימ

 רערעלוּפָאּפ ןוא לַארטַאעט רעד ןוא ןייטשקיד לָאס ,יקסוװעשַאמָאט קיימ רעד

 -מָאלָאק ןיא רעטַאעט שידיא טליּפשעג טָאה'מ .,רָאש לשנַא רעביירש:ןסעיּפ

 ןיא ךָאנרעד ןוא רעטַאעט-ןילקנערפ ןיא ,טירטס-ןירג ףיוא רעטַאעטיַאיב

 ,רָאש לשנַא ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא רעטַאעט-טירטסישטרַא

 .טָאטש-רעטַאעט עטסרעלוּפָאּפ יד ןעוועג עיפלעדַאליפ זיא קרָאי-וינ ךָאנ

 ,סנטשרע ,סרעליּפשיש עשידיא עטסטמירַאב יד טליּפשעג דימת ןבָאה ןטרָאד

 טליפעג טשינ ךיז טָאה ןעמ ; קרָאיזוינ הריבה:-ריע רעד וצ טנעָאנ רעייז סע זיא

 לשנַא זיא ,סנטייווצ ;לטלעוװ:-רעטַאעט םעד ןופ ןבירטרַאפ ןוא ןסירעגּפָא ױזַא

 ןעמ טָאה טסיזמוא טשינ .לכש-רב ַא שטנעמ ַא ,טגָאז ןעמ יװ ,ןעוועג רָאש

 טלדנַאהַאב טָאה רע .רעטַאעט ןשידיא םענופ *קרַאמסיב; רעד טלטיטַאב םיא

 ַא ןטלַאהעגנָא טָאה רע שטָאכ ,שינעעזנייא ןוא רשוי טימ סרעליּפשיוש ענייז

 עטשרע יד .תורקפה ןייק טרירעלָאט טשינ טָאה רע לייוו ,ןילּפיצסיד עגנערטש

 סרָאש לשנַא וצ ,ןַאמסייוו ַארָאד יורפ ןייז ןעוועג זיא עּפורט ןייז ןופ עמַאד

 -לעדַאליפ ןייק ןיוו ןופ ןעגנערברעבירַא סָאד ןבירשעגוצ ךיוא טרעוו טידערק

 ןוא ַארַאלק סרעליּפשיוש יד ךיוא ,וָאטַארַאב לוָאּפ רעליּפשיוש םעד עיפ

 .עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןופ יקסווַאלסַאז ףלָאדור ןוא ,רעמַארטש ןָאמָאלָאס

 לי
 ,רעטַאעט-טירטס-שטרַא םעד ןיא ןלָארטסַאג-חסּפ עניימ וצ ךיז טיירג ךיא |

 טייטש'ס .עסיורג ןענייז תואצוה עניימ .קסע רעצנַאג רעד ךימ טסירדרַאפיס

 ןייז טעו רעצעמע יצ קפס ןיא ןיב ךיא .ןגעמרַאפ ַא ןגיילרעד וצ רָאפ רימ

 .ןעז ךימ ןעמוק וצ טריסערעטניארַאפ

 ץַאיַאּפ רעד ,ווָאקָאלבַאי (םייח טָאטשנָא) ןַאמרעה : טרימַאלקער ןבָאה רימ

 "םולב עסייוו ןיימ , עסעיּפ רעשילַאקיזומ ַא ןיא ,עּפורט ןייז טימ ,קרָאי-וינ ןופ

 אלעב טימ טעוד ַא ןיא ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאװ דיל ַא סניימ ןופ ןעמָאנ ןפיוא)

 םענייא ףיוא ןטערטפיוא לָאז'כ ןדַאלעגנייא ךימ טָאה רעשיילפ ןטיינ ,(לעזיימ

 ךעליירפ ןרָאװעג זיא עיצידיוא ןיימ ךָאנ דלַאב .,ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר ענייז ןופ
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 -גָארּפיָאידַאר ענייז ףיוא טסַאג רעטּפָא ןַא ןרָאװעג ךיא ןיב .עסַאק רעד ןיא

 : | ןעמַאר

 -טנוװָא"ןוא-עניטַאמ ַא טימ חסּפ גָאט ןטשרע םעד ןביוהעגנָא ןבָאה רימ

 -כַאװש ץנַאג ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד .טכַאנ-רדס עטייווצ יד גנולעטשרָאפ

 ךָאד זיא'ס : םיצורית-רעטַאעט ענעמונעגנָא יד טימ טסיירטעג ךיז בָאה'כ .ךעל

 טָאה ןײטשדלָאג .רעטַאעט יװ ןדיא ייב רעקיטכיוו ךס ַא זיא'ס ; טכַאנ-רדס ַא

 קַאמשעג ץנַאג ןטעליב טפיוק םלוע רעד ! ןעמערַאװעצ ךיז טעוו'ס : ןגירשעג

 ַא םלוע-לשיונובר רעד זיא ךָאװ ףוס זיב .ןעגנולעטשרָאפ ערעדנַא יד רַאפ

 !ןעמערַאװעצ ךיז טעוו'ס !עטַאט

 ַאלעב ,עסעיּפ יד .טמערַאװעצ ךיז טָאה'ס .ןײטשדלָאג טָאה ןפָארטעג

 רעד .ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז ןבָאה טייקינייוו ןיימ ןוא עּפורט יד ,לעזיימ

 "טסַאג עניימ טעװעטַארעג .ןירַא רעטַאעט ןיא ןעמוק וצ ןביױהעגנָא טָאה םלוע

 -רעטַאעט יד ןבָאה -- ןעמַארגָארּפיָאידַאר עניימ ןבָאה עיפלעדַאליפ ןיא ןלָאר

 !ןבעל םוצ יבַא קַאזָאק ַא ןופ ןייז לָאז ,אלימ .,ךיז ןשיווצ טמיטשַאב ןטָאירטַאּפ

 ןיא ןעמונעגניירַא טוג סע ךיא בָאה -- ?לטרַאק-טיזיווק ןיימ זיא ָאידַאר ביוא

 ָאידַאר רעד ףיוא טָאטש רעדעי ןיא טשרעוצ ןטערטפיוא ךיא ףרַאד -- ןעניז

 -ַאב ןײטשדלָאג ךיז טָאה -- ?טגָאזעג ריד ךיא בָאה סָאװ ,יבַאי ,ונ ---

 "קוס ןייד ןביירשוצ ךיוא טסגעמ ! יאול ץלַא -- ? רעטַאעט ןעק רעוו -- טמיר

 -- םערוטש ןסיורג םעד ןיא טיפענעב ןיימ ףיוא טירטפיוא ןייד וצ סעס

 ? טסקנעדעג

 ,טפַארק ןיא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא סָאװ ,ץעזעג ןלעיצעּפס םעד בילוצ

 טגעלפ סקיטנוז .עיפלעדַאליפ ןיא ןליּפש טרָאטעג טשינ קיטנוז ןעמ טָאה

 רימ .ןָאטגנישַאװ ןיא רעדָא רָאמיטלאב ןיא טנוװָא ןיא ןוא גָאטיײב ןליּפש ןעמ

 רעד ,רעטַאעט-דנַאלירעמ םעד ןיא רָאמיטלאב ןיא סקיטנוז יד טליּפשעג ןבָאה

 סָאװ רעשזדענעמ רעד ןעוועג סָאד זיא רע .סָאר םעס ןעוועג זיא ראסערפמיא

 ןבעגעגּפָא בָאה'כ תעב ,טקַארטנָאק "ןוויטקיפפ םעד רימ רַאפ טלעטשעגוצ טָאה

 ןייז רַאפ .עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא ןיימ ייב דנַאליײא-סילע ףיוא ןעמַאזקע ןַא

 עז) ...רַאלָאד 200 ירעמ רעטסעווש ןיימ ייב ןעמונעג סָאר םעס טָאה החרט

 .(494 טייז ,30 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע

 רעד טריפעגנָא טָאה רָאמיטלאב ןיא העשיָאידַאר רעשידיא רעד טימ

 ךימ טָאה רע .ןָאסלעגנָאי (ןתנ) ןטיינ לַארטַאעט ןוא רעליּפשיוש רענעזעוועג

 בָאה'כ .ירפרעדניא דלַאב קיטנוז םַארגָארּפדָאידַאר ןייז ףיוא .ןדַאלעגנייא

 ,ָאידַאר רעד ףיוא "לטרַאק-טיזיווק ןיימ רָאמיטלאב ןופ ןדיא יד טגנַאלרעד

 עלַא ןענייז גנולעטשרָאפ-עניטַאמ יד ןבױהעגנָא ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ ןוא
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 ךיוא טָאה ןעמ .ןעגנולעטשרָאפ עדייב רַאפ ןרָאװעג טפיוקרַאפסיױא ןטעליב

 קרַאטש רעייז ןבָאה רימ .קיטנוז ןקידנעמוק םעד רַאפ ןטעליב טפיוקרַאפ

 ייוצ ךָאנ ןעמוקעגוצ רימ ןענייזס .רָאמיטלַאב ןיא ךיוא ןעוועג ןח-אשונ

 טימ טלעװ רעד םורַא געוו-רעדנַאװ ןיימ ףיוא םיבושי עשידיא עקיצרַאה

 םענופ טעטיװיטקַא רעד טימ ןוא אפוג טָאטש רעד טימ .רעטַאעט שידיא

 עלעקנַאי ןיימ ןעוו טנעקַאב רעטנענ ךיז ךיא בָאה רָאמיטלאב ןיא בושי ןשידיא

 לַאטיּפסָאה סניקּפָאה ןַאשזד ןיא םישדח עכעלטע ןעוועג ןענייז רעטומ ןייז טימ

 ,לרעיוא ןייז רַאפ האופר ַא ןכוז וצ

 ןעועג זיא רָאמיטלאב ןוא עיפלעדַאליפ ןיא חסּפ ןליּפש וצ הקזח יד

 ,ןרָאי ךס ַא רַאפ עניימ

 ר
 לסיבַא ןבעגעגוצ טָאה רָאמיטלאב ןוא עיפלעדַאליפ ןיא גלָאפרעד ןיימ

 ןליּפש ןרָאפ וצ טגיילעגרָאפ רימ טָאה ןיקלער .שזיטסערּפ ןיימ וצ טײקיגָאװ

 ןיא ןוא ןָאטסָאב ,גרובסטיּפ ,דנַאלװילק ,טיורטעד ,ָאטנָארָאט ,לָאערטנָאמ ןיא

 בָאה ךיא .ןעגנולעטשרָאפ עקיצנייא זיולב טליּפש'מ ואוו ,םיבושי עקימורַא יד

 "ןייק ךיא בָאה טעטש עקימורַא יד ןוא ןָאטסָאב ןיא ,אלימ .טלעקנעווקעג ךיז

 ןריקיזיר וצ רשפא ךיז טנױל ,טשינ ךימ ןעמ ןעק ,טליּפשעג טשינ לָאמ

 יו טעטש עכלעזַא ןיא רעבָא ,ןזיוװַאב סע ןבָאה רָאמיטלאב ןוא עיפלעדַאליפ

 "עס עצנַאג טליּפשעג ןיוש בָאה ךיא ואוו ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןוא לָאערטנָאמ

 לָאז ,רָאיטקַא-לבמַאסנַא ןַא ,וָאקָאלבַאי םייח סלַא ךימ ןעק ןעמ ואוו ,ןענָאז

 | ? רָאילָארטסַאג ַא יו ןעניישרעד םיצולּפ ךיא

 רעשידיא רעליבַאטס ןייק טריאוטקַא טשינ ןיוש טָאה לָאערטנָאמ ןיא

 ןופ ,ןבָאה טַאכָאש יאול ןוא קינטימ קייא ןרַאסערּפמיא ענעזעוועג יד .רעטַאעט

 "רָאי-וינ בור סָאד ,סעיצקַארטַא עקיסַאּפ טכַארבעגרעבירַא ָאי ,טייצ-וצ-טייצ

 ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןָאזעס ןכָאנ ןרָאפסױרַא ךָאנ ןגעלפ סָאװ ,סעּפורט רעק

 ןיא רעדָא רעטַאעט-לַאנָאשענ:טנעמונָאמ ןיא ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה טליּפשעג

 ,רעטַאעט (*סיטסעשזדַאמ רָאה; רעטעּפש) *סיטסעשזדַאמ זיה,

 "נַארַא וצ ךעלגעמ זיא סע יצ ןטַאכָאש ייב טגערפעגכָאנ ךיז טָאה ןיקלער

 ,לָאערטנָאמ ןיא טסעקדָארב-ָאידַאר ַא רימ רַאפ ןרישז

 "נָאמ ןיא ָאידַאר רעד ףיא ןעמ געמ סָאד -- שידיא ףיוא ןעגניז --

 סָאד ,םולשו"סח ,שידיא ןדער רעבָא -- טרעפטנעעג טַאכָאש טָאה -- לָאערט

 טעװ ,םיכסמ ןיב'כ ביוא .,שילגנע ףיוא רָאנ ןייז זומ ץכעדער סָאד !טשינ

 ,עיצנַאטס-ָאידַאר רעשיטָאטש רעד ףיוא טייצ טונימ 15 רימ רַאפ ןפיוק רע

 -יב ןלעטשַאב ןבױהעגנָא ןעמ טָאה עיצידיוא:ָאידַאר רעטשרע ןיימ ךָאנ
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 -טסַאג עניימ טריסנָאנַא ; שידיא ףיוא ךיא בָאה ָאידַאר רעד ףיוא ןעגנוזעג .ןטעל

 סָאד -- שידיא ףיוא ןרימַאלקעד ןוא ןריטיצער .שילגנע ףיוא ןעמ טָאה ןלָאר

 ףיוא ןָאטוצּפָא ױזַאיװ ןַאלּפ ַא ןלַאפעגניא רימ זיא .טגעמעג ָאי ןעמ טָאה

 "טנָאמ םעד ןריסערדַא ָאי ןוא שידיא ףיוא טָאברַאפ רעדַאנַאק םעד שיקרעט

 : ןפוא ַאזַא ףיוא ןָאטעג סע בָאה'כ .. .ןושל-עמַאמ ףיוא םלוע ןשידיא רעלָאער

 םעד טימ טליּפשעצ טשרע טסינַאיּפ ןיימ ךיז טָאה דיל ןיימ ןופ ףוס םוצ

 ,ןפוא ןשירָאטַאמַאלקעד ַא ףיוא ,ךעלטימעג ץנַאג ךיז בָאה ךיא ןוא ןיירפער

 וצ םלוע םעד ןטעברַאפ ןוא שידיא ףיוא ןעגנולעטשרָאפ עניימ טריסנָאנַא

 עטלעטשעגנָא יד ןופ רענייק לייוו ,ןעגנולעג רימ זיא'ס ,רעטַאעט ןיא ןעמוק

 רימַאלקעד ,גניז ךיא יצ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה עיצנַאטסדָאידַאר רעד ףיוא

 לָאערטנָאמ ןייק ןעמוקעגנָא זיא עּפורט יד רעדייא ךָאנ ...ריסנָאנַא רעדָא

 .ןטעליב עלַא ןרָאװעג טפיוקרַאפסיױא ןענייז

 "ראפ טשינ טָאה רענייק .טָאטש ןיא םשור ַא טכַאמעג טָאה עסעיּפ ןיימ

 םייח ןעמָאנ ןרשכ ןיימ ןטיבעג בָאה ,ווָאקָאלבַאי םייח ,ךיא סָאװ טַאהעג לביא

 ַא רעטנוא טלעטשרַאפ ךיז בָאה'כ סָאװ ;ןַאמרעה ןשירעמשטייד םעד ףיוא

 .ןײלַא ךיז רַאפ *רַאטס; ַא ,"ןיאַאזַאכ םַאס; ןרָאװעג ןוא ץַאיַאּפ ַא ןופ עקסַאמ

 ןרעייז יוװ ,ןגינעגרַאפ ןוא דיירפ טימ ןעמונעגפיוא ךימ ןבָאה ייז ,טרעקרַאפ

 ןבָאה -- בשות:טעמכ ַא ךָאד ןיב ךיא .ןעוועג חילצמ טָאה סָאװ ריעדזב ַא

 ןיימ ףיוא םינתוחמ ןעוועג ךָאד ןענייז ייז -- טנָאמרעד טניירפ עטוג רימ

 ! רעטַאעטי-לַאנָאשענ-טנעמונָאמ םעד ןיא הנותח

 םעדכָאנ דלַאב קירוצ ןעמוק וצ ןטעברַאפ רימ ןבָאה טַאכָאש ןוא קינטימ

 רעד ףיוא טעטש ערעדנַא יד ןיא ןלָארטסַאג עניימ ןקידנערַאפ לעװ ךיא יו

 עקיבלעז יד ךיא לָאז ןליּפש ןוא ,טריסנָאנַא ןיוש ןיב ךיא ואוו ,ץניוװָארּפ

 ."ץַאיַאּפ רעד; עסעיּפ

 ןופ -- וצרעד עסעיּפ עקיבלעז יד ךָאנ ןוא -- ןליּפש ןעמוקקירוצ ןופ

 זיא'ס ןוא ןעמ טליּפש .עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא טשינ ןעמ טלַאה םעד

 רעבָא ןעמ טסייר .ךיז טזָאל סע גנַאל יװ ,עקרעדורב ,ליּפש -- גלָאפרעד ַא

 טליג'ס !קילגמוא ןַא זיא ,קירוצ םוא ךיז טרעקימ ןוא קעװַא טרָאפ'מ ,רעביא

 גנַאל ױזַא רָאנ ,"סייה זיא'ס ןמז-לכ ןזייא סָאד דימש; :לטרעוו עטלַא סָאד

 זיא ,ןעמוקקירוצ לָאזכ ןעוועג טכער זיא ןראסערּפמיא עלַאקָאל יד ייב יו

 זיא סָאװ טנייה .ךיא יו טקנוּפ ךיוא ךָאד ןריקיזיר ייז .אחינ ןעוועג רימ

 רעקיבלעז רעד ןיא ןליּפש לָאמַאכָאנ ןעמוק וצ שזיטסערּפ רעד רימ ייב טרעוו

 ןיב ךיא זַא זייווַאב ןרעסעב ַא ךָאנ ןעמ ףרַאד ? עסעיּפ עקיבלעז יד טָאטש
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 עכעלטע טימ ןעמוק לָאז'כ טכַאמעגּפָא ךיוא ןבָאה רימ ? גלָאפרעד רעסיורג ַא

 ,ָאידַאר רעד ףיוא ןריטנעזערּפ ךיז לָאז ךיא ןוא רעירפ געט

 א
 ןייק .רעטַאעט-טרַאדנעטס םעד ןיא טליּפשעג רימ ןבָאה ָאטנָארָאט ןיא

 םעד ןיא .טריטסיזקע טשינ ךיוא ןטרָאד ןיוש טָאה עּפורט עשידיא עליבַאטס

 ןעמ טָאה רעטַאעט ןשידיא ַא רַאפ ןרָאװעג טיובעג לעיצעּפס זיא סָאװ ןינב

 ןָאטעג הבוט ַא ,רעלסקע רָאדיזיא ,תיבה-לעב רעד טָאה רימ .ןעמליפ ןזיוועג

 ,טייצ ךָאװ ַא ףיוא רעטַאעט סָאד ןעגנודרַאפ רימ טָאה רע ןוא

 רעד םַארגָארּפ-ָאידַאר ןשידיא ַא טימ טריפעגנָא טָאה ָאטנָארָאט ןיא

 ןענופעג ךיז טָאה עיצנַאטס-דָאידַאר יד .ָאריּפַאש סירָאמ רָאילפוס רענעזעוועג

 ןעוועג דבכמ ןטרָאד ןופ ןוא ןרָאפעגניהַא ךיא ןיב .ָאירעטנָא ,ןָאטלימעה ןיא

 -נײרַא "ןסָאריּפַאּפ, --- םַארגָארּפ-ָאידַאר ַא םעניימ טימ ןדיא רעטנָארָאט יד

 .טנכערעג

 "נָאלב רעד ירעה ןוא רעגנַאל רעד ירעה רעטעברַא-עניב יד ,טניירפ עניימ

 טָאה אנינח טניירפ ןיימ ;סעיצַארָאקעד ענייש טלעטשעגוצ רימ ןבָאה ,רעד

 ןוא רימ םורַא טעידַאּפעג ןוא ּפַאש-רעדיינש ןיא טעברַא ןייז ןפרָאװעגקעװַא

 ןעוועג רימ ןענייז גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב .עּפורט ןיימ םורָא

 ,ךיוא ָאטנָארָאט "ןעמעננייא , ןלעוו רימ זַא רעכיז

 ןבָאה .ןליּפש טרָאטעג טשינ ץלַא ךָאנ ָאטנָארָאט ןיא ןעמ טָאה קיטנוז

 רעד טימ טזָאלעגקעװַא ךיז ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ דלַאב ,טכַאנייב תבש רימ

 ןייז ןיא ןענַאמטיל ייב ןליּפש וצ טיורטעד ןייק ,ןענָאגַאװ-ףָאלש ןיא ,ןַאב

 ןעגנערב לעוװ ךיא זַא ןטלַאהעג טשינ אקווד טָאה ןַאמטיל ,רעטַאעט-סלּפיּפ

 סנעמעוו ,סעיצקַארטַא עכעלטע טנכערעגסיוא טָאה רע .טיורטעד ןיא "סענזיב;,

 טצילבעג טשינ רעמ ןיוש ןבָאה סָאװ ןייז םמשב שרוּפ טשינ ליוװ ךיא ןעמענ

 -ּפָא טָאה סָאװ רָאיטקַא ןַא ,וָאקָאלבַאי םייח ,ךיא לעװ .רעטַאעט ןיא םיא ייב

 ,ןלָאר עסיורג ,ןלָאר עניילק ןָאזעס ןצנַאג ַא רעטַאעט ןיא םיא ייב טליּפשעג

 רעכלעוו ?ץַאיַאּפ רעד ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה סייה ךיא לייוו םלוע ןַא ןעגנערב

 ?ץַאיַאּפ ַא ןעז ןעמוק טעװ רענעגושמ

 רעד וצ ןרָאפעג דלַאב ךיא ןיב ,טיורטעד ןייק גָאטרַאפ קידנעמוקנָא

 רע .ןַאמטלַא טריפעגנָא טָאה ןעמַארגָארּפ עשידיא יד טימ .עיצנַאטסיָאידַאר

 -נעזרעּפ ןטערטפיוא טעװ קרָאי-וינ ןופ ץַאיַאּפ רעד זַא ןדלָאמעג ןיוש טָאה

 -טלַא ןעוו ,טסעקדָארב ןיימ ךָאנ .ירפרעדניא קיטנוז םַארגָארּפ ןייז ףיוא ךעל

 עסַאק רעד ייב ןענַאטשעג ןיוש ןענייז ,רעטַאעט םוצ טריפעגוצ ךימ טָאה ןַאמ

 -ןריב ףסוי רעריסַאק רעד .ןטעליב טפיוקעג ןבָאה סָאװ ןדיא טימ לדער ַא
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 ַא םענייז טימ תופתושב טעקרַאמיןקישט ַא טגָאמרַאפ ךיוא טָאה רע) םיוב

 ךרוד גיוא ןַא טימ ןעקנואוועגוצ ןוא טלכיימשעגרעטנוא רימ וצ טָאה (רעדורב

 זיא'ס ,ָאי .עסַאק רעד ןיא קידעבעל זיא'ס זַא ןמיס ַא ,לרעטסנעפ-עסַאק םעד

 עניטַאמ רעד ךָאנ דלַאב לייוו ,גנולעטשרָאפ רעדעי ייב החמשו-ןושש ןעוועג

 ןעמעוו ןוא סָאװ ָאד זיא'ס זַא ,ןָאפעלעט ןכרוד סעיינ יד ןרָאװעג ןגָארטעצ זיא

 ןָאטעג'זָאל ַא ךיז טָאה םלוע רעד .רעטַאעט ןשידיא סנַאמטיל ןיא ןעז וצ

 ,טיורטעד ןיא ךיוא בוט"םוי ןרָאװעג זיא'ס ןוא

 "רַאפ .רעטַאעט-קרַאּפ-ןילקנערפ ןיא טליּפשעג רימ ןבָאה ןָאטסָאב ןיא

 ןָאטסָאב ןיא רעטערטרַאפ-?סטרעװרָאפ, רעד .ןַאמגנָאי בָאקיישזד : רעטלַאװ

 טָאה ןטלַאהעג רעבָא ,רודמַא ןיא רענעריובעג ַא ,ריע-זב ַא רעניימ ןעוועג זיא

 ,ןיקרַא ןָאעל -- רענדָארג ַא רַאפ ךיז רע

 רע טָאה ,סיפָא-"סטרעוװרָאפ, ןיא ןסירגַאב םיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 : טגָאזעג דלַאב רימ

 זיא'ס ,םעזוב ןיא ךעלעגייפ ןייק ןגייל טשינ ךיז טלָאז ריא ,ןַאמסדנַאל --

 עגַאל עשימָאנָאקע יד .תורצ ףיוא יוו-ייס זיא רעטַאעט עשידיא סָאד ,רעמוז

 , . .לטייב ןייק ןעיינ טשינ ךיז ריא טלָאז -- עקידעגָאלק ַא ךיוא זיא טָאטש ןיא

 רעשיפ .ןבעגניירַא טנעקעג רָאנ בָאה'כ לפיוו ןגָארקעג ריא טָאה יטיסילבוּפ

 טגָאז -- ףיוקרַאפ-ןטעליב רעד רעבָא .ָאידַאר רעד ףיוא ךיוא ךייא טריסנָאנַא

 ... ךַאװש זיא -- טפעשעג'ךוב ןופ ָאריּפַאש רימ

 ,טליפעג ךיא בָאה -- !שקָאל ןתמא םעד ןסע ןיוש ךיא לעװ ָאד ,ונ --

 ָאט ,רעמוז ןיוש ךָאד זיא'ס .םוטעמוא טוג ןייז טשינ ךָאד ןעק'ס ! ןלַאפרַאפ

 ץנַאג ךיא בָאה טציא זיב !טשינרָאג רעדָא ,רָאג רעדָא ? רעיש רעד זיא לפיוו

 סָאד ךיוא יו ,עּפורט ַאזַא ןריפ ןופ תואצוה יד קידנקעד .טנידרַאפ קידהשקשינ

 ןוא ינעמ סרעקיזומ ייווצ ,ןײטשדלָאג יליל ןעמַאמ ריא טימ ַאירָאלג דניק

 טימ סױרַא רָאנ ךירק ךיא ןעוו וליפַא ,ןהאק סקילע רעשזדענעמ ַא ,ווייד

 זיא'ס ןעו טרפב ,ןשטנעב-למוג טפרַאדַאב ךיוא ךיא טלָאװ ,רענייב עצנַאג

 ,ןָאטסָאב ןיא ןגיילרעד ךיא לעװ ,אלימ .טיפָארּפ סעּפע ןבילבעג ךיוא רימ רַאפ

 ךימ ןעק'מ ואוו טָאטש ַא ךָאנ ןיא ןעמָאנ ַא ןכַאמ ךיז ךיא לעװ רעבָא רַאפרעד

 ,טשינ

 -ַאב עכעלטע יד ןעזרעד בָאה'כ ןעוו ,ערעימערּפ רעד וצ טנוװָא קיטיירפ

 ןרָאװעג רימ זיא ,ךעלקנעב עקידייל זיולב עקירעביא יד ןוא ןעייר עטצעז

 ןָאעל ךימ ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ רעבָא .ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק רעייז
 ןטפעשעג עטוג ןכַאמ ָאי לעווכ זַא טרעכיזרַאפ עינָאס יורפ ןייז ןוא ןיקרַא
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 ,ךיוא ןליּפש ןיימ ; ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש ייז זיא עסעיּפ יד .ךָאװ רעד ךרוד

 םעד קידנעעז .עניב רעד ףיוא ןעזעג טשינ לָאמנייק רעירפ ךימ ןבָאה ייז

 רעד טימ ןעוועג ייז ןענייז רעטַאעט ןיא םלוע םעניילק םעד ןופ םזַאיזוטנע

 ףיוא ,ןפָארטעג ןבָאה ייז ,טָאטש רעד רעביא ןגָארטעצ ךיז טעוו'ס זַא גנוניימ

 -לע ןַא רעטַאעט סָאד טליפעגנָא טָאה ,ןזיירּפ עקיליב וצ ,גָאטײב תבש ןגרָאמ

 סעמַאלקער יד רַאפ ןטעליב-החנה יד טימ טיילטפעשעג ןוא טנעמעלע רערעט

 יד ןענייז טנװָא תבש רַאפ .סענירטיוו ערעייז ןיא ןלעטשנײרַא ןזָאל ייז סָאװ

 -עגפיוא רעדיוו ךיא ןיב ירפרעדניא קיטנוז ,ןרָאװעג טּפַאכעגסיױא ןטעליב

 -ַאּפ ןָאטסָאב ןיא טָאה םַארגָארּפ ןכָאנ .ָאידַאר רעד ףיוא ןרעשיפ ייב ןטָארט

 ךיז טָאה םלוע רעשידיא רעד .טעטש ערעדנַא יד ןיא יו עקיבלעז סָאד טריס

 "רַאפ בָאה'כ ,קסע םוצ טגיילרעד טשינ בָאה'כ .רעטַאעט ןיא ןָאטעגיזָאל ַא

 ,..טניד

 -ןָאמ ןיא "ץַאיַאּפ רעד; ןליּפש ןרָאפעגקירוצ רימ ןענייז ןָאטסָאב ןופ

 -פיוא ןיב'כ רעדייא ךָאנ ןרָאװעג טפיוקרַאפסיױא ןענייז ןטעליב עלַא ,לָאערט

 ןיימ ןריפכרוד ןעגנַאגעג ךיא ןיב ןגעווטסעדנופ .ָאידַאר רעד ףיוא ןטָארטעג

 ,ןטעבעג ךימ ןבָאה עכלעוו ןדיא יד ןופ גנַאלרַאפ םעד ןבעגכָאנ ןוא םַארגָארּפ

 רעד, ןוא *ןסָאריּפַאּפ, ןעגניז לָאז'כ ,עסַאק רעד ןיא ןָאפעלעט ןוא ווירב ךרוד

 יאדכ זיא סָאװ סנױזַא סעּפע טריסַאּפ טָאה עיצידיוא רעד ייב ,"רעשַאוװ-שיד

 : ןלייצרעד וצ

 ןוא יווייד טסינַאיּפ ןיימ ןעוועג ןענייז ָאידוטסדָאידַאר רעד ןיא רימ טימ

 ןביילק רימ ןוא םָארגָארּפ ןפיוא רעדיל עניימ ןעגנוזעגּפָא בָאה'כ .טַאכָאש יאול

 -ָאידַאר רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד זַא ןסיוו זנוא ןעמ טזָאל .ןייגוצקעװַא ךיז

 ךימ טָאה'מ -- ךיא טכַארט -- !ךָארב ַא ,יוא .ןעז זנוא ליוו עיצנַאטס

 טזייוו !ָאידַאר רעד ףיוא שידיא דער ךיא סָאװ טנַאה רעד ייב טּפַאכעג יאדווא

 ךימ טָאה'מ טשינ ןוא ןדער טרעהעג ךימ טָאה'מ טשינ זַא סױרַא רָאג ךיז

 ,ןעגניז טרעהעג

 רעטלַאװרַאפ רעד טָאה --- ןסיוו ןזָאל וצ ךייא דייל רעייז רימ טוט'ס --

 רעבירַא טשינ זיא עיסימסנַארט רעייא -- סעיינ *עטוג, יד טגָאזעגנָא זנוא

 ןרָאװעג עילַאק סעּפע זיא םַארגָארּפ רעייא ןופ ביױהנָא ןיא ,סרערעהוצ יד וצ

 .ןעשעג זיא סע יױזַאיו טשינ ןסייוו רימ ...רָאטימסנַארט רעזנוא ןיא

 רימ טימ ךָאנ טָאה סנױזַא ,רענעסימשעגּפָא ןַא יו ןבילבעג ןיב ךיא

 ןייטשרַאפ ןעק'כ ? םַארגָארּפ ַא ןופ בױהנָא ןיא ןדיינשרעביא .טריסַאּפ טשינ

 רָאטימסנַארט ַא רעבָא ,ּפָא ןעמ טדיינש ,לסיבַא ךיז טיצרַאפ םַארגָארּפ ַא ןעוו
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 ןרעה -- רעטציא ?םַארגָארּפ ןיימ ןופ בױהנָא ןיא טקנוּפ ןרעוו עילַאק לָאז

 גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא ןוא םַארגָארּפ רעשיזיוצנַארפ ַא ןָא-טייג -- רימ

 ךיז בָאה'כ .ןטַאכָאש וצ ךיא גָאז --- קיטַאלג טשינרָאג סעּפע זיא'ס --

 טעװ ,טפיוקרַאפסיױא ןיוש ןענייז ןטעליב יד יװױזַא רעבָא .ןסירעג טסיזמוא

 ,רעטַאעט ןיא ןעגניז ןרעה ךימ םלוע רעד

 -עלעט טרעהעג רימ ןבָאה סיפָא סרעטלַאװרַאפ םעד ןופ קידנעײגסױרַא

 עסַאק רעד ןיא ,ןרָאװעג עילַאק רָאטימסנַארט :סרעפטנע ןוא ןעגנילק ןענָאפ

 סָאד ןוא ןענָאפעלעט יד טרעגַאלַאב ןדיא רעטרעדנוה ןבָאה רעטַאעט ןופ

 :ןסיוו טלָאװעג ןבָאה עלַא .ןכַאמ ביט טנעקעג טָאה ןעגנילק עקידרדסכ

 ?ןעגניז סָאד ןסירעגרעביא רע טָאה סָאװרַאפ ? ץַאיַאּפ ןטימ ןעשעג זיא סָאװ

 ןדיא .טכַאמעג קנַארק ייז ןענָאפעלעט יד ןבָאה עיצנַאטסיָאידַאר רעד ןיא

 -יטנַא ןיא עיצנַאטסיָאידַאר רעד ןופ רעטלַאװרַאפ םעד טקידלושַאב ןבָאה

 "יא ַא זיא'ס לייוו םַארגָארּפ ןיימ ןטינשעגרעביא טָאה'מ זַא ...םזיטימעס

 -ָאידַאר עשיטָאטש ַא זיא'ס ,טריטסעטָארּפ ןדיא ןבָאה -- !עיצידיױא עשיד

 !טלעוו ַא רקפה טשינ זיא'ס --- עיצנַאטס

 -רעד ךיז רע טָאה ןטרָאד .עיצנַאטסדָאידַאר ןיא ןטַאכָאש ןפורעג טָאה'מ

 סָאװ סעיניל יד ןטינשעגרעביא עקַאט ןבָאה ןטסירעלטיה עגנוי זַא טסואוו

 זנוא טָאה רעטלַאװרַאפ רעד .ןיירַא ָאידוטס ןיא רָאטימסנַארט ןופ ךיז ןעיצ

 ןיא ןדיא יד רַאפ םַארגָארּפ ןלעיצעּפס ַא ןבעג לָאז'כ ,טייצ עיירפ ןטָאבעגנָא

 "רעד עלעיצעּפס ַא ןכַאמ עיצנַאטס יד טעװ העש עבלַאה עלַא .לָאערטנָאמ

 ,םַארגָארּפ-ָאידַאר ןלעיצעּפס ןיימ ןופ טייצ יד ןדלעמ ןוא גנורעלק

 טדערעג ןוא ןעגנוזעג ךיא בָאה גָאטיײב ןגרָאמ ףיוא .ןעוועג זיא ױזַא

 םלועיָאידַאר רעד .,שינעקיּפעצ ףיוא ןטימעסיטנַא עלַא -- ןושל-עמַאמ ףיוא

 "עט) *רעשַאװ-שיד, ןיימ טימ ,"ןסָאריּפַאּפ; עניימ טימ ןעוועג-היחמ ךיז טָאה

 ןטעברַאפ ךימ ןבָאה טַאכָאש ןוא קינטימ סָאװ רעדנואוו ַא זיא ,(רעשַאוװ-רעל

 ַאזַא לייוו 1 לָאמ ןטירד םוצ *ץַאיַאּפ רעד, ןליּפש עּפורט ןיימ טימ ןעמוק וצ

 ןכָאנ .ץעגרע ןיא ןגָארקעג טשינ רָאיטקַא ןייק ךָאנ טָאה עניימ יו עמַאלקער

 םוצ לָאערטנָאמ ןיא *ץַאיַאּפ רעד, ןליּפש ןרָאפעג רימ ןענייז לָאמ ןטירד

 ,גנולעטשרָאפ רעדעי וצ טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד .,לָאמ ןטרעפ

 יו !גונעג !טשינ ךיא ליּפש רעמ --- טגָאזעג ךיא בָאה -- !ןאכ דע --

 רעסייה ךָאנ ןוא ,ןסיורד ןיא ץיה ַא זיא'ס ? לקירטש סָאד ןעיצ ןעמ ןעק גנַאל

 זַא סייוו ייג !גונעג --- ? רעטַאעט רעטציא טליּפש רעוו .עניב רעד ףיוא זיא

 ןוא ןקינטימ ןגָאװצ טעװ ,רעדנעלדירפ סקַאמ רָאילפוס רעד ,טניירפ ןיימ
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 ךָאװ-ףוס ַא ךָאנ ןליּפש ןעמוק וצ ןלעוּפ רימ ייב ןיוש טעװ רע זַא ןטַאכָאש

 ,"ץַאיַאּפ רעד; ןעז וצ טייהנגעלעג עטצעל יד וויטיזָאּפ .ןעגנולעטשרָאּפ 5 ןופ

 ַא רימ רַאפ ןגָארקעג ןַאמריופ ןַאמרָאנ טָאה ךָאװ-ףוס ןקיבלעז םעד

 ,דייס-טסיא רעד ףיוא רעטַאעט-יסנעליד סוָאל ןיא ןטערטוצפיוא טקַארטנָאק

 -נָאמ ןיא ןליּפש וצ טריסנָאנַא רָאג ןיב ךיא זַא ךיז ךיא סיוורעד לָאמָאטימ

 ; בָאג ןתמא םעד ןבעגעג םיא ןוא ןטַאכָאש וצ טרינָאפעלעט בָאה ךיא ,לָאערט

 ? גנומיטשוצ ןיימ ןָא ןריסנָאנַא וצ ךימ טגַאװעג ריא טָאה יו ! שטייטס --

 טימ ךיד ןלעטשוצ טעװ רע זַא טרעכיזרַאפ זנוא טָאה רעדנעלדירפ ---

 -בָאי ,ךיד טרַא סָאװ ,רעדיוו .טרעפטנערַאפ טַאכָאש ךיז טָאה -- עּפורט רעד
 ךיוא ךָאד ןריטסעווניא רימ ? לָאמַאכָאנ ןליּפש ןעמוק טסעװ וד זַא ,ווָאקָאל

 ?טשינ -- וד ןוא יורטוצ ןבָאה רימ ; טפעשעג ןיא

 רעוו --- טריטסעטָארּפ ךיא בָאה --- ךָאװ-ףוס םעד ןעמונרַאפ ןיב ךיא --

 -עט ןיא ןעמוק רעצעמע ןעד טעוו'ס ? שירַאנ ךיז ריא טכַאמ סָאװ ? סע ףרַאד
 -עטַאק ןיימ ןעוועג זיא -- ןליּפש טשינ לעוו'כ ןוא ןרָאפ טשינ לעוו'כ ? רעטַא
 -סוג וצ טרינַאפעלעט טָאה טַאכָאש .הלהב ַא ןרָאװעג זיא .רעפטנע רעשירָאג
 טסייה סָאװ ! טפױקרַאפסיױא ןיוש ןענייז ןטעליב יד !טריסנָאנַא זיא'ס : ןעניק

 ? ןליּפשּפָא ןרָאפ טשינ לעוו'כ

 ןיימ ןָא ךַאמּפָא םעד ןסָאלשעג טָאה רעדנעלדירפ זַא תונעט עניימ ףיוא
 : ןטלַאהעג טָאה ןיקסוג ןוא ,טלכיימשעגרעטנוא רעדנעלדירפ טָאה ,גנומיטשוצ

 -סוָאּפ םעד ןליּפשּפָא? ןעמ ףרַאד ,טריסנָאנַא ןיוש זיא'ס יו גנַאל ױזַא ---
 -סיוא ןיוש ןענייז'ס ;ָאטשינ ךָאד זיא עקיזיר ןייק (ןושל-רעטַאעט) !"רעט

 ? ארומ ריא טָאה עשזיסָאװ --- יז ןגָאז -- ןטעליב עלַא טפױקרַאֿפ

 ןטלַאהעג ךיז ךיא בָאה -- !טשינ ייז ביולג ךיא ? טפיוקרַאפסױא סָאװ ---
 -רעד --- ןליּפשּפָא ,עּפורט יד ןעגנערב ,ןעמוק לָאז ךיא זַא ןליוו ייז .סניימ ייב
 ןגיילרעד לעוו'כ ! ףָאלב ַא זיא'ס .טפיוקרַאפסיױא ןיוש זיא'ס זַא ייז ןגָאז רַאפ
 טרַא סָאװ !ןגעמרַאפ ַא לָאערטנָאמ ןיא ןליּפש סָאד טסָאק רימ !ּפָאק םעד
 ? ךיז ןעשטומ סָאד טנייה ? ןרילרַאפ לעװ ךיא זַא ייז

 ןליּפש ,לָאמ ןטפניפ םוצ ,ןרָאפעג ָאי ןענייז רימ :ןעוועג זיא ףוס רעד
 -סיוא ןעוועג ןענייז ןטעליב עלַא זַא תמא ןעוועג עקַאט זיא'ס .,*ץַאיַאּפ רעד;

 םעד ןליּפשּפָא; לָאערטנָאמ ןייק ןרָאפ וצ רימ ףיוא ןעגניווצפיורַא .טפיוקרַאפ
 ןלָאז רימ יאנת ןטימ רָאנ רימ ייב ןלעוּפ טנעקעג ןָאינוי יד טָאה *רעטסוָאּפ
 -ָאק :ךַאמּפָא רעזנוא ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה עּפורט יד .וויטַארעּפָאָאק ןליּפש
 טול ,עשזַאג ןכָאװ 2 טימ טלייטעג ךיז טָאה'מ .וויטַארעּפָאָאק זיא וויטַארעּפָא
 ןגָאזּפָא טזומעג בָאה ךיא .רימ ייב ןגָארקעג טָאה רעדעי סָאװ סעשזדייוו יד



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 272

 ,רַארָאנָאה ןיא טסולרַאפ ןסיורג ַא טימ רעטַאעט סוָאל ןיא ַאמשזַאגנַא ןיימ

 רעדעי יוװ קלח ןקיבלעז םעד טלייטעגוצ ךיוא רימ עּפורט יד טָאה ןגעווטסעדנופ

 ךיז ךיא בָאה -- !רימ ףיױא טכער ,ןּפיל יד טשיװעגּפָא בָאה'כ .םענייא

 רימ זַא ,ןרגּפ םוצ וק ַא יוװ ,טרַאּפשעגניײא ךָאד ךיז בָאה ךיא -- טעשזירגעג

 ןשירָאיטקַא םעד טימ ןדירפוצ ןייז ךיא ףרַאד --- וויטַארעּפָאָאק ןליּפש ןלָאז

 .יירשוי

 .ב
 יד טימ ןבױהעגנָא ןָאזעסירעטַאעט רעשידיא רעד ךיז טָאה 1924 ןיא

 : סרעטַאעט עקידנגלָאפ

 "מור ףסוי ןוא סכילַאק בקעי ןיא ןָאקיּפ ילַאמ : רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס

 .סקַאס לקיימ :עסערפמיא .ווָאמיד ּפיסָא ןופ *טפיול הלכ יד, סיקסניש

 ןיא ןיוועל יסול ,דלעפ קחצי ,ןיבור םחנמ ,וועדעבעל ןרהא : רעטַאעט-קילבָאּפ

 םַאיליװ :עסערּפמיא ."החּפשמ עכעליירפ יד, סלעגיס ןוא סעדנוקעס

 ; ,דנַאלָאר

 -ָאה ןיא זיא ץרַאװש סירָאמ) "לייטרוא רעד; : עפורט-רעלטסניק רעקרָאירינ

 ,(דואוויל

 ,ווָאקינזער .ל ןופ "ןעוועג זיא ױזַא; ןיא *ףעטרַא : רעטַאעט-טנעדיזערּפ

 -גרעבנעזָאר ןופ "בייוו ןייז ןוא יז, :(דנַאלָאר רענעזעוועג) רעטַאעט-ייווקרַאּפ

 ןַאמרעג יסול ןוא ַאשימ טימ .,ןַאמיירפ

 סבָאקיישזד טימ *עקנַאכ; עירעס-ָאידַאר סקיניװטָאב .ב : רעטַאעט-טקעּפסָארּפ

 ,גרעבדלָאג ןוא

 "סייוו ַארָאד ,ןיסערק םירמ .,ןָאסבָאקיישזד ימייה : רעטַאעט-רעזווקס-ילניקעמ

 םעס :קיזמ ;שעל קחצי ןופ "וד יו עלעדיימ ַא; ןיא רָאש לשנַא ,ןַאמ

 ,ווָאדעמ

 "ונ .א ןופ "רוחב רעסיז רעד; ןיא ןָאזנַאטַאנ סוילושזד : רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה

 ,יקספָאסָא יבור :קיזומ ; רעג

 ןיא ןייטשקיד לאס ןוא ןײטשּפע םַאיליװ ,רעגעי ַאטעזָאר : רעטַאעט-קיריל

 ,"סיקנעי עשידיסח;

 ,ה ןופ "עסעגרַאפ יד ןיא ןהָאק בָאקיישזד ,רעלדַא יליצ : רעטַאעט-ןָאיּפמַא

 ,שטיוװוָאנַאמלַאק

 ןפיוא טכַאנייב, סצרּפ .ל .י -- עניב-סקלָאפ : לוקס-ייה גניווריוא-ןָאטגנישַאוו

 ,ןַאמרעה דוד : ישזער .*קרַאמ ןטלַא

 ךעלרעטכעט עריא ןוא יקסניווָארבוד הנח :(דנַאליײא-ינוק) לפמעט-ןעיטיפ

 ,ווָארבוד יטיוו ןוא רתסא
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 "סָאּפ טענַאשזד ,רענָארק סירָאמ :(קרַאונ) רעטַאעט-ןטילאּפָארטעמ סגניוולע

 "רעטעג עשלַאפ; ןיא שטיוועק

 ,טייצטכער קעשזד ,ןיטסרעג ַאטרעב :(עיפלעדַאליפ) רעטַאעט-טירטס-שטרַא

 .ךַאברעױא םעס ,דלָאגנהעש ידייס : (ןָאטסָאב) רעטַאעט-קרַאּפ-ןילקנערּפ

 ,דלָאגניג ַארעס ,ןָאזשיפ ַאשימ : (טיורטעד) רעטַאעט-סלּפיּפ סנַאמטיל

 ,"הלפמ סרעלטיה, --- םליפ .ליװעדָאװ : רעטַאעט ןָאטנילק

 "גנַאזעג ןופ גינעק רעד ,

 ַאמשזַאגנַא ןַא ןעמעננָא ןופ .גנַאג ןלופ ןיא ןיוש זיא ןָאזעס"רעטַאעט רעד

 ,זָאלטעברַא ךיא ןיב :טכַארטעג טשינ וליפא ךיא בָאה םעד ןופ -- םענעי ייב

 .ןָא ךיא טלַאה "יד-יוו-יא-וילבָאד, ףיוא "ץַאיַאּפ רעד; םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ

 טסייוו ןָאזעס ביוהנָא .טרַאו ךיא .עשַאק ףיוא רעסַאװ ךיא ןידרַאפ םעד ןופ

 יד ןָא ךיז ןביוה ךָאנרעד .גלָאפרעד רעטסערג רעד םוטעמוא זיא ,ןיוש ןעמ

 -ָארטסַאג ןעמוק וצ ןדַאלניײא ךימ טעוו'מ זַא .עיצקַארטַא ןַא טכוזימ ...תורצ

 רָאנ ףרַאד ךיא .רעכיז ךיא ןיב םעד ןיא -- ?ענלַארג; יד ןעװעטַאר ןוא ןריל

 םירבחמ עקינייא ? לקיטרַא סָאד ןעמ טמענ עשזיואוו .עסעיּפ עיינ ַא ןטיירגוצ

 טּפַאכרַאפ'ס .קרעוװ-רעטַאעט עטריקירבַאפ ערעייז ןענעייל וצ רימ ןעגנערב

 עז ךיא .טרעיילשרַאפ שרעדנַא לסיבַא רָאנ תולכ עקיבלעז יד ...טשינ ךימ

 ןביירש ןיילַא ןוא ןעמענוצרעטנוא ךיז יו ,געווסיוא רעדנַא ןייק ךיז רַאפ טשינ

 ןירעליּפשיוש יד ךימ טָאה םעד וצ טקיטומרעד קרַאטש .ךיז רַאפ עסעיּפ ַא

 ,רעטַאעט ַא ןיא ַאמשזַאגנַא ןייק ןעמונעגנָא טשינ ךיוא טָאה יז .לעזיימ ַאלעב

 עדייב ןלָאז רימ ןוא גנוריפפיוא עיינ ַא ןטיירגוצ לָאז ךיא טרַאװעג טָאה יז

 ,ןעמַאזוצ ןרילָארטסַאג

 טלעפעג'ס ,ןַאלעב לייצרעד'כ ןוא השעמהירוּפיס ַא טכַארטרַאפ בָאה'כ

 ןעמוקעגנָא טשינ רימ זיא'ס .ןביירש םוצ ןָאטעג-םענ ַא ךיז ךיא בָאה .ריא
 ,טסקעט םעד טקידנערַאפ בָאה ךיא ןעוו ! טציוושעג ךיא בָאה ,יוא .גנירג ױזַא
 רעשילַאקיזומ -- "גנַאזעג ןופ גינעק רעד, עסעיּפ ןיימ טלטיטַאב ךיא בָאה

 ןפורעגנָא ךיז ךיא בָאה רבחמ סלַא ןרירוגיפ וצ טשינ ידכ ןוא .סנַאמָאר

 ,וָאגניליש האל :ןעמָאנ ןשלדיימ סעמַאמ ןיימ ףיוא

 רעטַאעט-ןָאיפמַא רעד ןעוועג זיא ןָאזעס םענעי ןופ ןברק רעטשרע רעד
 ןיוש ןלעװ ןדיא יד זַא ןטלַאהעג ןעמ טָאה "לַאיָאר, ןיא .גרובסמַאיליװ ןיא
 רעבָא בָאה ךיא .ּפָא ייז טליג ןעמ ןעוו טנגעג רענעי ןיא ןעמוק טשינ רעמ
 ףיוא רעטַאעט סָאד ןעגנודעג ךיא בָאה ,עסעיּפ עיינ ןיימ ןריבורּפסױא טלָאװעג
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 יד סעצײלּפ עניימ ףיוא ןעמונעג ,עּפורט ַא טרישזַאגנַא בָאה'כ .ךָאװ-ףוס ַא

 .עבָארּפ ןכַאמ טלעטשעג ךיז ןוא גנומענרעטנוא רעד רַאפ תוירחא עצנַאג

 ַאלעב .ץַאיַאּפ רעד ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה : ןופ ןענַאטשַאב זיא עפורט יד

 ,זַארַאכ ןָאעל ,ןַאמשיפ ַאיווליס ,דלָאג ַאלעטס ,רעליפ ַארעס ,ףרָאד לטע ,לעזיימ

 -פוס .(ןַאמגינָאה רעטיור רעד) ןַאמגינָאה ריאמ ,ןַאמדייז סירָאמ ,ףרָאד בייא

 .ןײטשדלָאג ַאירָאלג עלעדיימ סָאד ןוא ,ןַאמרעבא קחצי : רָאיל

 -עגסיוא קרַאטש רעייז טָאה'ס .םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעג טָאה עסעיּפ יד

 "ייצ עשידיא יד ןיא .טזָאלעג ךיז טָאה'ס גנַאל יו טליּפשעג בָאה'כ ,ןעמונ

 -עטשרָאפ ןיימ ןגעוו סעיזנעצער ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ןענישרעד ןענייז ןעגנוט

 ןופ רָאנ סרעקיטירק-רעטַאעט עטריטידערקַא ןופ ןבירשעג טשינ ,תמא .,גנול

 ןּפעלש וצ ךיז דלודעג ןוא חוכ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סרעביירש ערעגניא יד

 רעייז ןוא רעייז ןעוועג ןציטָאנ יד ןענייז רימ ייב .גרובסמַאיליװ ןייק שזַא

 עלַא .ןגיוא ערעייז ןיא ןעוועג ןח"-אשונ ןבָאה רימ ןעוו טרפב .טגיײלעגנָא

 "יש האל ןירעביירש-ןסעיּפ עיינ יד סָאד זיא רעוװ : טרעדנואוועג ךיז ןבָאה

 ? ווָאגניל

= 

 ןלָארטסַאג עניימ ןריזינַאגרָא וצ ןבױהעגנָא ןבָאה ביורטנייוו ןוא ןיקלער

 ."גנַאזעג ןופ גינעק רעד; גנוריפפיוא רעיינ ןיימ טימ ץניווָארּפ רעד ףיוא

 יד טריפעגנָא ןבָאה סקנָארב יד ןיא רעטַאעט-רעווקס-ילניקעמ םעד טימ

 ןָא טציא טריפ רעטכעש) רעטכעש ןָאעל ןוא יקסַאל סקַאמ סרעליּפשיוש ייווצ

 ,(ַאדירָאלפ ,שטיביימַאיַאמ ןיא רעטַאעט-ליװעדָאװ ןשילגנע-שידיא םעד טימ

 "וי רעד רעטנוא ןעוועג טשינ רָאי עכעלטע טניז זיא רעטַאעט-ילניקעמ סָאד

 ןעוועג ךיוא זיא סקנָארב ןיא .ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ עיצקידסיר

 ּפשיש רעד ןופ טריפעגנָא -- רעטַאעט-טרַא סקנָארב -- לרעטַאעט ַא ךָאנ

 ןפורעג ךיז ןבָאה ייז .קַאינרעשט קעשזד ןַאמ ריא ןוא קַאינרעשט ינע ןירעל

 ןטרָאד ןבָאה סָאװ סרעליּפשיוש יד .?עּפורט עשיאעּפָארײא עוויטַארעּפָאָאק,

 סרעטקע ורביה טנעדנעּפעדניא; רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז טליּפשעג

 סָאד .ןָאינויןרָאיטקַא עשידיא יד טפמעקַאב טייצ עגנַאל ַא טָאה סָאװ *גיל

 .רעטַאעט-ןָאינוי ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא ןטעבעגרעביא טקנוּפ ךיז ןעמ טָאה רָאי

 סנַאמשיילפ יד ייב יקעשזד ןוז ןיימ ןעז וצ ןטיזיוו עניימ ןופ םענייא ייב

 :יקסַאל וָאשזד רימ וצ טגָאז ,קרַאּפ-ָארָאב ןיא

 רשפא ,(ימייה ןפורעג ץלַא ךָאנ ךימ ןבָאה סנַאמשיילפ יד) ימייה ---

 רעד. ןליּפש ןוא רעטַאעט-ילניקעמ ןיא זנוא וצ ןעמוקנײרַא טלָאװעג וטסלָאװ

 -טימ רָאנ טספרַאד .עּפורט עטוג ַא רעייז ןבָאה רימ ?"גנַאזעג ןופ גינעק
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 וטסעװ ,טלעג ןריטסעווניא ןוא ןריקיזיר וצ טָאטשנָא ,לעזיימ ַאלעב ןעגנערב

 .עסַאק ןיא ןעמוקנײרַא טעוװ סָאװ רַאלָאד ןדעי ןופ טנעצָארּפ-ָאטורב ןגירק

 ןיש זיא סָאװ עּפורט ןיימ ןזָאלוצרעדנַאנופ דָאש ַא ןעוועג רימ זיא'ס

 ןבָאה ייז .רומזמ ַא יו טּפַאלקעג טָאה עסעיּפ יד ןוא טליּפשעגנייא ןעוועג

 טשינ בָאה ךיא זַא טסואוועג ןבָאה ייז ,רימ ףיוא לביראפ ןייק טַאהעג טשינ

 טימ ןדירפוצ ןעוועג ךיוא זיא ןיקסוג .ץעזעג'ןָאינוי ַא זיא'ס ,הרירב ןייק

 עקידנעלקַאװ סָאד ןטלַאהוצנָא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא רע ,ךַאמּפָא ןיימ

 לעזיימ ַאלעב ץוח ...רעטַאעט ןָאינוי ַא ןרָאװעג טשרע זיא סָאװ טפעשעג

 ,רעטכעש ןָאעל : ןופ ןענַאטשַאב רעטַאעט-ילניקעמ ןופ עּפורט יד זיא ,ךימ ןוא

 ,גנַאזנטשרעג םעס ,ןײטשרעלַאװ ַאלע ,ןיקדוב ַאשימ ןוא יליצ ,יקסַאל סקַאמ

 -נעפָאה ןָאעל :רעטלַאװרַאפ-עניב :ןַאמפיק לשרעה : רָאילּפוס ,ןָאמיז ינע

 ןַא) ילייר וָאשזד .ַאירָאלג עלעדיימ סָאד ןעמונעגטימ ךיוא בָאה'כ .גרעב

 רעניימ ןעוועג זיא רע) עיצַארָאקעד עקיטכערּפ ַא טיובעגסיוא טָאה (רעשירייא

 רַאפ טעברַאעג ךָאנרעד רֶע טָאה גנַאל-ןרָאי :טניירפ רענעבעגעגרעביא ןַא

 .(דינעווע-דנָאקעס ףיוא סרעטַאעט עניימ ןיא רימ

 "גניוויגסקנעהט; רעטַאעט-ילניקעמ ןיא ןליּפש וצ ןביױהעגנָא ןבָאה רימ

 "עג עקידנצנעלג טימ רָאי-יינ ךָאנ טע זיב טליּפשעגרעטנורַא ןבָאה רימ ןוא

 ךיוא ךיא בָאה ,ָאידַאר רעד ףיוא ןעמַארגָארּפ עקידקיטנוז עניימ ץוח .ןטפעש

 קיטיירפ ןדעי .ָאידַאר רעד רַאפ *גנַאזעג ןופ גינעק רעד; עסעיּפ יד טעברַאַאב

 עיצנַאטס-ָאידַאר רעד ףיוא טריטנעזערּפ עּפורט רעד טימ ךיא בָאה גָאטייב

 .עסעיּפ ןיימ ןופ ןדָאזיּפע ןוא סענעצס *יד-יוו-יא-וילבָאד,

 עכלעזַא .טבעלעגפיוא טָאה רעטַאעט סָאד .,טנידרַאפ טוג רעייז בָאה ךיא

 סָאװ רעקיצנייא רעד .ןעזעג טשינ ןגיוא יד רַאפ גנוטלַאװרַאפ יד טָאה סעסַאק

 ,ףתוש רעטירד ַא ןעוועג זיא ןטפעשעג עקיזיר יד ףיוא טגָאלקַאב ךיז טָאה

 ,ןיטשדלָאג ילרַאשט

 -- ןבעל ַא ךיוא ךיא ךַאמ טלָאמעד ,ערעטיב ןענייז ןטפעשעג יד ןעוו

 טכעלש ןענייז ןטפעשעג יד ןעוו --- סייוו ףיוא ץרַאװש ןזיװַאב ןײטשדלָאג טָאה

 טגיילרעד'מ .ךיוא ךיז רַאפ -- ךיז טזָאל'ס לפיוו ,סרענטרַאּפ יד ,רימ ןעמענ

 יד ;טיציפעד רַאלָאד טרעדנוה רָאּפ ַא ךָאנ זיא -- ליפוזַא טפעשעג םוצ

 ןליפַא ןעמוק ייז !טשינ ןעּפעשט ,טלעג קידלוש ןענייז רימ ןעמעוו ןרָאטידערק

 זיא'ס זַא ךָאד ןסייוו יז ?ןעמוק ייז ןלָאז ךעלטנגייא סָאװ וצ .ןענָאמ טשינ

 סענזיב ;תובוח יד ןלָאצ וצ ןענַאװ ןופ ָאטשינ זיא'ס ; החרט רעייז טסיזמוא
 קרָאי-ינ ץנַאג !קילגמוא ןַא ךָאד זיא רעבָא רעטציא !דרע'רד ןיא זיא
 ןפיוק ןוא עסַאק רעד ייב ןדיא ןעייטש ,ונ ,דלָאג ןרַאש רימ זַא ןיוש טסייוו
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 סָאװ ! תובוח ןענָאמ ןוא "סקָאליײש; יד ןעייטש *יבַאלק רעד ןיא ןוא ןטעליב

 ןעמ יוװ ךָאד ןעעז ייז ? טשינ ןבָאה רימ ?ןבעג ייז רימ ןלָאז ץורית ַא רַאפ

 ,טיפָארּפ רעזנוא ןבעגקעװַא ייז ןעמ זומ !טנעה יד ןופ ןטעליב יד טסייר

 ...?יטירעּפסָארּפ ַאזַא טימ ןבעל ַא ןכַאמ ךיא ןעק עשז:ױזַאיװ

 ק
 -גלָאפרעד רעייז ןעוועג ךיוא ןענייז ץניװָארּפ רעד ףיוא ןלָארטסַאג עניימ

 זיא ,ןָאזעס םענעגנַאגרַאפ םענופ טנעקעג ןיוש ךימ ןעמ טָאה םוטעמוא .ךייר

 ןעמָאנ ַא ךימ טָאה ןיקלער .ןסַאמ יד ןיא רעטַאעט ןיא ןעמוקעג םלוע רעד

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעטַאעט ַא רָאנ יו .*רָאטקָאד-רעטַאעט רעד; : ןבעגעג

 רעד ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה *רָאטקָאד, ןכָאנ טקישעג דלַאב ןעמ טָאה ,ןעלקַאװ

 ,"גנַאזעג ןופ גינעק רעד, עסעיּפ ןייז טימ ץַאיַאּפ

 עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט-טירטס-שטרַא ןיא טליּפשעג ךיא בָאה הסּפ

 רעד ןעוועג ןָאזעס םענעי זיא ראסערּפמיא רעד .,רָאמיטלאב ןיא קיטנוז ןוא

 -ַאליפ ןיא עיזנעצער ןייז ןיא .ףלואוו ןָאמייס גרוטַאמַארד ןוא רעליּפשיוש

 : טקירדעגסיוא ךיז לקריוט רָאטקַאדער רעד טָאה "טלעוו עשידיא, רעיפלעד

 ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ ...*!ץַאיַאּפ ןייק טשינרָאג ןיוש זיא ץַאיַאּפ רעד;

 ,טנעמילּפמָאק רעטסערג רעד



 19 לטיּפַאק

 "ןסָאריּפַאּפ , עסעיפ ןיימ

 "עג ךיא בָאה ,ץניווָארּפ רעד ףיוא גלָאפרעד ןיי

 -רעטַאעט ןיימ ןריסנַאװַא טשינ ןיטולחל טעװ ,טסואוו

 קרָאייוינ ןופ ןעמוק זומ שזַאטס ןוא גנונעקרענָא .ערעירַאק

 עסיורג יד ןופ סרעטלַאװרַאפ יד .טליפעג ךיא בָאה ,אפוג

 "יר יד ןופ טרעהעג רעכיז ןבָאה סרעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס

 ןוא רענילקורב יד ןיא טכַארבעג ןבָאה ןלָארטסַאג עניימ סָאװ ןטפעשעג עקיז

 -עצ סע טָאה ןיקלער .ץניװָארּפ רעד ףיוא ךיוא יו ,סרעטַאעט רעסקנָארב

 טשינ סָאירַאסערּפמיא יד ןופ רענייק טָאה ןגעווטסעדנופ ."לַאיָאר, ןיא טקױּפ

 "גיארַאפ ןעוועג טשינ ןענייז ייז ; ןקוקנָא ךימ ןעמוק וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג

 "ייא ןופ טכַארבעגרעבירַא ייז טָאה'מ ןדייס ,סרעליּפשיוש עיינ ןיא טריסערעט

 דנומדע ,טיליל ַאלָא ןרעּפלַאה הניד ,דלעפ קחצי ,ןיבור םחנמ : יוװ ,עּפָאר

 "עג טשינ ךיוא ןבָאה עטנכערעגסיוא עקיזָאד יד וליפַא .סקופ ָאעל ,אדנעיַאז

 .ןָאזעס ןצנַאג ַא ףיוא עּפורט ַא ןופ שארב ןלעטש וצ ךיז טייהנגעלעג יד ןגָארק

 .סרַאטס עטנעקרענָא יד טימ סעיצַאניבמָאק ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענייז ייז

 .סטיפענעב יד ןעוועג ןענייז רעטַאעט ןשידיא םענופ ןייבנקור עמַאס רעד

 ןענייז ,רעירפ ךָאנ לָאמ ליפ ,טייצ-גנילירפ .סיורג ןעוועג זיא ץנערוקנָאק יד

 טָאה'מ .סרַאטס עטריטנעטַאּפ טימ טגרָאזרַאפ ןעוועג סרעטַאעט עלַא ןיוש

 טעוו'מ "קרעוו ַא רַאפ סָאװ ןליפַא קידנסיוו טשינ ,עסעיּפ ַא טריסנָאנַא דלַאב

 "טעוועשובעג; ןבָאה סרעפיױקרַאפ-טיפענעב יד .םוקילבוּפ סָאד ןגָארטרעטנוא

 ןָאטעג טשינ ייז ןבָאה סָאװ .םיפיקת יוװ טליפעג ךיז ןבָאה ייז .רעמוז ןצנַאג ַא

 "רַאפ ;ךיז ןשיוװצ ןסירעגמורַא ךיז טָאה'מ !טיפענעב ַא ןגירקוצניירַא ידכ

 טכַארטַאב זיא סטיפענעב יד ןופ הסנכה יד .םניח-יצחב ןטעליב יד טפיוק

 סָאד ןעגנודעגּפָא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עסיורג יד .טלעג ןענופעג יװ ןרָאװעג

 ןייק טרַאװרעד טשינ טרעוו'ס ןעוו ,טנווָא-ךָאװ-ןטימ ַא רַאפ רעטַאעט עצנַאג

 -ַאזינַאגרָא יד ןבָאה םעד ץוח .עסעיּפ-גלָאפרעד ַא טימ וליפַא םלוע רעסיורג

 "נזיוט לסיב שּפיה ַא ,םישדח-רעמוז יד ךרוד ,סיוארָאפ ןיא טלָאצעגנייא סעיצ

 -נָא טָאה'מ רעדייא ךָאנ טצונעגסיוא םיתב-ילעב יד ןבָאה טלעג סָאד .רעט

 יד ןסעגעגפיוא, :ןסייהעג סע טָאה ןושל-רעטַאעט ףיוא .ןָאזעס םעד ןביוהעג

 -ַאעט יד !ןָאזעס ןטימניא טלעפעגסיוא טלעג סָאד טָאה ,יוא ,"סטיפענעב
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 ,טכַארקעג ןבָאה .,ןָאזעס ףוס ןזיב ןעיצרעד טנעקעג טשינ ןבָאה עכלעוו סרעט

 טזומעג ןָאינוי יד טָאה ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ןסערעטניא יד ןטיהוצּפָא ידכ

 סטיפענעב יד ןליּפשּפָא ןלָאז ייז סרעשזדענעמ ערעדנַא יד ייב ןטעבנייא ךיז

 רעטלעג-טיפענעב עטלָאצעגנייא יד לייוו ,טסיזמוא סרעטַאעט יד ןיא ךיז ייב

 ..."ןסעגעגפיוא; ןעוועג ןיוש ןענייז

 סרעמענרעטנוא-רעטַאעט יד ןופ רענייק טָאה ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא

 -טּפיוה ןטנַאקַאבמוא ןַא טימ סענזיב-טיפענעב ןייז ןריקיזיר וצ טגַאװעג טשינ

 ,ןליּפש טעוו'מ סָאװ :טגערפעג טשינ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד ,רעליּפשיױש

 -עג ןבָאה ייז ? רַאטס רעד ןייז טעוו רעוו קידנעניימ ,ןליּפש טעוו'ס רעוו רָאנ

 "רַאפ ןענעק ייז ןעמָאנ סנעמעוו ףיוא עקרַאמ-רעטַאעט עקיטרַאפ ַא טרעדָאפ

 ,גנַאלרַאפ רעייז ןבעגכָאנ טזומעג טָאה'מ ,רעמוז ןצנַאג ַא ןטעליב יד ןפיוק

 טלייטרוארַאפ רעטַאעט סָאד זיא סטיפענעב ןָא :ןעוועג זיא ללכ רעד לייוו

 ןקעד לָאז ןיילַא עטסַאק יד זַא ןזָאלרַאפ ךיז .גלָאפרעד ןטסערג ןטימ וליּפַא

 טשינ זיא סנ ַאזַא -- ךָאװ ַא רַאלָאד טנזיוט 12 זיב 10 ןופ תואצוה עסיורג יד

 טימ רעבָא ,רעטיב ןעוועג עקַאט זיא סטיפענעב יד ןָא .ןטרַאװרעד וצ ןעוועג

 -עגמורַא ךיז ןבָאה ןדיא רעטנזיוט לייוו ,קידהלוכמ ץנַאג ןעוועג ךיוא זיא ייז

 -ַאגרָא יד סָאװ ןטעליב-רעטַאעט סענעשעק עלופ טימ רעמוז ןצנַאג ַא ןגָארט

 וצ ןעמוק טפרַאדַאב ייז ןבָאה עשז-סָאװ .,טּפוטשעגנײרַא ייז ןבָאה סעיצַאזינ

 ?עסַאק רעד
 לא

 ַא יו ייז וצ ןייטשוצ לָאז'כ ,ןגָאלשעגרָאפ רימ ןבָאה יקסַאל ןוא רעטכעש

 טשינ ךיא בָאה ןטָאבנָא ערעדנַא ןייק ,רעטַאעט-ילניקעמ רעייז וצ ףתוש

 רעכיילג ַא ןרָאװעג ןוא עיציזָאּפָארּפ רעייז ןעמונעגנָא ךיא בָאה ,ןגָארקעג

 ןוא רָאסישזער ,רעליּפשיוש-טּפױה : ןופ ןטכילפ יד טימ רעטַאעט םוצ ףתוש

 .עניב רעד ףיוא ןעגנוריפפיוא יד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עלופ

 טָאה םעלבָארּפ רעד-טָא --- ? ןטיירגוצ ךיא לָאז עסעיּפ ןימ ַא רַאפ סָאװ

 רעטרעוו יד ןרעיוא יד ןיא ןעגנולקעג רימ ןבָאה'ס .ןגלָאפרַאפ ןעמונעג ךימ

 "עט-טָאטש רענדָארג םענופ עבָארעדרַאג רעד ןיא יקסװעשַאמָאט סירָאב ןופ

 :רעסַא

 ןַא ןגָאמרַאפ ףרַאד עסעיּפ ַא ...יורטש טימ םלוע םעד טעמרָאק'מ ---

 ןבָאה ךיוא ףרַאד'ס :טנַאּפשעג םלוע םעד ןטלַאה ףרַאד'ס ; ןעניז ַא ,טלַאהניא

 ...םענרַאפ

 ןעוו ,טציא טרפב ,טליפעג ךיא בָאה ,ןענייז רעטרעוו ענייז קידתמא יו

 "וועדער ןופ םוידעמ .ררעדואווילָאה םעיינ םעד טימ ןרירוקנָאק וצ סיוא טמוק'ס
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 רעד טימ עטַאט רעדע טגיילעגניירַא טרעוו'ס עכלעוו ןיא ,ןעמליפ עקיד

 -ָאנָאקע ערעווש יד ץוח :רעטַאעט ןיא םלוע םעד ןעיצוצנײרַא ידכ *ןעמַאמ

 ,ךיז וצ ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא דנַאל סָאד עכלעוו ןופ ןדנעטשמוא עשימ

 בָאה ךיא סָאװ עסעיּפ רעדעי ןיא .רעגַאלש ַא זיא *ןסָאריּפַאּפ; דיל ןיימ

 ףיוא ,דיל סָאד ןעגניז ןוא םלוע םעד ןָאט-בילוצ טזומעג ךיא בָאה טליּפשעג

 ,ךדיל סָאד ןעגניז לָאזכ ווירב טימ ןפרָאװרַאפ ךימ ןעמ טָאה ָאידַאר רעד

 עסעיּפ ַא ןביײרשנָא ןריבורּפ טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ :ןלַאפעגנייא רימ זיא

 ? "ןסָאריּפַאּפ, עסעיּפ יד ןבעג-ןעמָאנ ַא עקַאט ןוא *ןסָאריּפַאּפ, עמעט רעד ףיוא

 םענופ .ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש ךיוא לַאפנייא רעד זיא םיפתוש עניימ

 ןופ ןעמָאנ ַא *ןסָאריּפַאּפ; ,טרעטסײגַאב ןעוועג טשינ ייז ןענייז רעבָא ןעמָאנ

 טעװ -- ?ןרַאגיצ טשינ סָאװרַאפ ,טלקנעווקעג ךיז ייז ןבָאה --- ?עסעיּפ א

 ?"רךעפיוקרַאפ-ןסָאריּפַאּפ רעד, ןפור סע רימ ןלָאז רשפא .ןענהמכח ךיז ןעמ

 ,ט'הצע'עג ייז ןופ רעדעי טָאה --- ?*רעכַאמ:ןסָאריּפַאּפ רעד;

 "עט םוצ טנעָאנ ,רעמיצ טרילבעמ ַא ןיא ןבילקעגרעבירַא ךיז בָאה ךיא

 טעשזוס םעד ןטעברַאוצסיױא ןָאטעג-םענ ַא ךיז בָאה'כ .סקנָארב יד ןיא רעטַא

 בָאה רימ טימ ןרירָאבַאלָאק וצ .עסעיּפ רעיינ רעד ןופ עיצקורטסנָאק יד ןוא

 ,ןַאמדירפ קחצי רעביירש-ןסעיּפ ןוא רעליּפשיוש םעד ןגיוצעגוצ ךיא

 "יימ ַאלעב :סרעליּפשיוש יד ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןענייז המכסה ןיימ טימ

 ,ןָאסבָאקיישזד ַאטעירנעה ,ןַאמשיפ ַאיווליס ,ןַאמיז ינע ,ביורטנייוו הקבר ,לעז

 ןוא גרעבנעדייז ןָאעל ,יקסניבוד לדוי ,רעטכעש ןָאעל ,יקסַאל סקַאמ : רענעמ

 טגנַאלַאב טשינ ךָאנ טָאה סָאװ רעקימָאק-ףוב רעגנוי ַא) רעלדַא סוילושזד

 סָאװ עלעגניא קיאעפ ַא ןבילקעגסיוא ךיוא בָאה'כ .(ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד וצ

 ינעמ : סרעקיזומ יד .סענרַאּפ למייח ,עסעיּפ רעד ןיא עלעדנוז ןיימ ןליּפש לָאז

 ןָאעל : רעטלַאװרַאפ-עניב : ןַאמפיוק לשרעה : רָאילפוס ; ןַאמשיילפ ווייד ןוא

 ; רעּפרַאק סקַאמ :עשילגנע ;לעגיס סירָאמ :יטיסילבוּפ עשידיא ; גרעבנּפָאה

 רעטכעש בקעי ןופ רעטכָאט יד) רעטכעש יטָארָאד :ןירעפלעהסיױרַא-עסַאק

 ,(ַאדירָאלפ ,ימַאיַאמ ןיא םַארגָארּפ-ָאידַאר ןשידיא םעד טימ ןָא-טריפ סָאװ

 ,רענעגנולעג ַא ןעוועג לעטשנעמַאזוצ רעד זיא רעטַאעט ןלַאקָאל ַא רַאפ

 ןעגניז ןוא ןצנַאט וצ םירוחב ןוא ךעלדיימ עגנוי ןגיוצעגוצ ןבָאה רימ

 ףיוא טירטפיוא ןטשרע רעייז טכַאמעג ןבָאה גרַאװגנוי םעד ןשיווצ .רָאכ ןיא

 ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,ךעלעדיימ ענייש ייווצ ,רעטַאעט ןשידיא םענופ עניב ַא

 -ייב יד -- "סקע-ןע-יב-וילבָאד; ףיוא םַארגָארּפ-ָאידַאר סנַאמייל בייא ףיוא

 ,"סרעטסיסירַאב , ענערָאװעג-טמירַאב רעטעּפש יד ,רעטסעווש:ןַאמלעג

 עכעלנעזרעּפ עניימ ןוא רעטַאעט ןשידיא םענופ ןטָאירטַאּפ עסייה יד
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 -ַאב וצ ידרַאמ ןוז רעייז טכַארבעג ןבָאה ,רענרעל דוד ןוא הרש ,םידיסח

 ידרַאמ .,רעטַאעט-ילניקעמ ןיא ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט עניימ ןיא ךיז ןקילייט

 עטנעָאנ עניימ ןבילברַאפ ןענייז (יקסרַאבוס טציא) סידעלג רעטסעווש ןייז ןוא

 רעטַאעט ןשידיא םענופ טניירפ ענעבעגעגרעביא .גָאטיוצ-טנייה זיב טניירפ

 רעשידיא רעד ןופ רעטסעווש ןוא רעדירב ןוא ןרעטלע יד ןעוועג ךיוא ןענייז

 םעס טסינַאיּפ ןוא לַארטַאעט םעד ןופ יורפ יד ,ןַאמלוש ַאלעטס ןירעליּפשיוש

 לָאצ ַא ךָאנ טימ טלגנירעגמורַא ךיז ךיא בָאה עטנָאמרעד יד ץוח .ןייטשמולב

 ןענייז ייז ןופ ליפ .רעטַאעט ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןבָאה סָאװ עכעלטנגוי

 ,דואווילָאה ןוא ייוודָארב ףיוא ןרָאיטקַא ענעעזעגנָא ןרָאװעג

 "כעש .טרימליפ ןוא טרינעצסניא ךיוא ךיא בָאה *ןסָאריּפַאּפ, דיל סָאד

 "גוא ךיז טָאה רע ןוא ןיל ירנעה ףַארגָאטָאפ-םליפ םעד טּפַאטרעד טָאה רעט

 סָאװ עלעגניא םענופ עלָאר יד .םוירַאנעצס ןיימ ןרימליפ וצ ןעמונעגרעט

 ןופ עלעדנוז סָאד טליּפשעג טָאה (דניק סלַא עלָאר ןיימ) ןסָאריּפַאּפ טפיוקרַאפ

 ַא טעמול ינדיס זיא רעטציא .טעמול ינדיס ,טעמול ךורב רעליּפשיוש םעד

 עלעדיימ עניילק סָאד .דואווילָאה ןוא יײװדָארב ףיוא רָאסישזער רעטנענימָארּפ

 סלעזיימ ַאלעב טליּפשעג טָאה (דניק סלַא עלָאר סלעזיימ ַאלעב) םליפ םעד ןיא

 "ענליײטנָא עקירעביא יד .ַאטינַא לרעטכעט סיקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןוא

 זוָאר ןוא גרעבנעפָאה ןָאעל ,ןהָאק סקילע : ןעוועג ןענייז םליפ םעד ןיא סרעמ

 .רעטכעש

 -עמיטנגייא יד ,ןַאמסדנַאל סיסימ טימ ןענַאטשרַאפניײא ךיז טָאה רעטכעש

 -ייז גָאט םענייש ַא ןיא .?סנײטנוַאמ, יד ןיא לעטָאה-ליװסקרַאּפ םענופ ןיר

 "גניוואומ, ןרָאװעג ןוא גײצעגרעּפַאלק ןצנַאג ןטימ ןרָאפעגסױרַא רימ ןענ

 -נסיוו טשינ ,רָאטקעריד-םליפ ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ,*סרעסוידָארּפ-רושטקיּפ

 ףַארגָאטָאפ-םליפ רעד סָאװ סנ ַא ךָאנ ...סע טסע'מ סָאװ טימ וליפַא קיד

 -הצע ןַא ךיוא ךיז ךיא בָאה םיא ןבעל ,ןָאט ףרַאד'מ סָאװ טסואוועג ָאי טָאה

 ... טיירדעג ןבָאה רימ ןוא ןבעגעג

 "זייב ןפיוא ןקוק ןפָאלעגּפיונוצ ךיז ןעמ זיא ןלעטָאה עקימורַא עלַא ןופ

 -ַאטס סלַא טצונעגסיוא ךיוא ךיא בָאה סרעקוקוצ ענעפָאלעגנָא יד ,רעדנואוו

 רימ ןבָאה לעטָאה םעד םורַא חטש ןצנַאג םעד .סענעצס-ןסַאמ יד ןיא ןטסיט

 ןלעטָאה יד ןופ טסעג יד ; דנַאלסור ןיא ואוו-ץעגרע קרַאּפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ

 טָאה ןַאמטפייג ןטיינ סָאװ ןעמויטסָאק עשיסור ןיא טצוּפעגסױא רימ ןבָאה

 "רַא-םליפ עתמא יװ טליפעג ךיז ןבָאה טסעג יד .טַאקירּפ ףיוא טלעטשעגוצ

 ,טרעדָאפעג טשינ ייז ןבָאה החרט רעייז רַאפ "סעשזדייווע ןייק רעבָא ,ןטסיט
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 לזמ רעזנוא ףיוא טקנוּפ .שוביש ַא טסָאקעג עיצקודָארּפ עצנַאג יד זנוא טָאה

 עטלַאק ַאק : ןבָאה טפרַאדַאב רָאג בָאה ךיא ןוא ןייש ןעוועג רעטעוװ רעד זיא

 ןוא טרעיורטרַאפ עלעגניא ַא טייטש ,םוטעמוא רעטסניפ ,עקידלּפענ ַא ,טכַאנ

 ןיא רע טלַאה לקישָאק ַא ,טנַאװ ַא רָאנ םיא טציש ןגער ןופ ; םורַא ךיז טקוק

 "ייא ןַא טריצירבַאפ רימ ןבָאה ! היחמ ַא --- ןוז יד רָאג טנייש ָאד ןוא *.,,,טנַאה

 : טקַאפ ַא רעבָא זיא'ס ,רדח ןופ ןגָאזסױא טשינ לעוו'כ ? ױזַאיװ .ןגער םענעג

 טָאה "ןסָאריּפַאּפפ עסעיּפ רעד ןיא םליפ םעד ןעזעג טָאה סָאװ םלוע רעד

 "עג זיא סָאװ עלעגניא ןעמערָא םעד ןופ לרוג ןפיוא ןרערט ןכייט ןסָאגרַאפ

 ןסָאגעג ךיז טָאה'ס ןוא ,ןגער םענופ רעטקייװעגסיוא ןַא ,טנַאװ ַא ייב ןענַאטש

 ...רעסַאװ טימ לובמ ַא ןטייז עלַא ןופ םיא ףיוא

 -עג רעייז ןעמוקעגסױרַא זיא םליפ רעד !רעדנואוו רעביא רעדנואוו ןוא

 ןקידוועדער ַא) *יקָאט; ַא ןכַאמ ןופ ,טונימ 15 עצנַאג טרעיודעג טָאה'ס ,ןטָאר

 -עגניירַא ךיא בָאה ,ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק רָאג טָאה םעד ןופ -- (םליפ

 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא ןופ גנוטײלגַאב טימ ,עיצּפירקסנַארט ַא ףיוא ,ןעגנוז

 ךיוא בָאה'כ ,ןוויטָאמ עטסַאּפעגוצ ערעדנַא יד ןוא "ןסָאריּפַאּפ, דיל סָאד

 זיא'ס ןוא סענעצס יד ןופ גנולדנַאה יד ,טנורגרעטניה-קיזומ טימ ,טריטַארַאנ

 ,עיצַאניבמָאק ענייפ ַא ןעמוקעגסיורַא

 םענופ ןטימ ןיא :ןפוא ַאזַא ףיוא ךיא בָאה םליפ םעד טריטנעזערּפ

 עניימ ןופ עטכישעג יד טניירפ ןטוג ַא םעניימ לייצרעד ךיא ןעוו ,טקַא ןטשרע

 -סעקרָא רעשינָאפמיס רעד .רעטסניפ-קָאטש לָאמַאטימ טרעוװ ,ןרָאי-רעדניק

 ןיא ,ליּפשרָאפ םענרואווַארב ַא ןָא-טגָאלש עיצּפירקסנַארט רעד ףיוא רעט

 טונימ 15 ןוא ,ןַארקע ןַא עניב רעד ןטימ ןיא רעטנורַא ךיז טזָאל רעטסניפ רעד

 דיל םענופ גנולדנַאה עקידנריר יד ,םליפ ןפיוא םלוע רעד ךָאנ טגלָאפ טייצ

 רעד ןיא .ןסָאריּפַאּפ טפיוקרַאפ סָאװ עלעגניא םענופ ןרָאײ-רעדניק יד ןוא

 -ּפירקסנַארט רעד ןופ ןדער ןוא ןעגניז ןיימ ךיוא ךיז טרעה טייצ רעקיבלעז

 ערעדנַא יד ןוא סרעליּפשיוש יד ,רעטסעקרָא םענופ סרעקיזומ יד) סױרַא עיצ

 ,...עװַאק ןעקנירט לייוורעד ןייג ךיז ןענעק ,םכותב רימ טימ ,עניב רעד ףיוא

 ןעוו .טדניוושרַאפ ןַארקע רעד ,רעטסניפ רעדיוו טרעוו םליפ םענופ ףוס םוצ

 ףיוא ךימ ןוא טניירפ ןיימ םלוע רעד טניפעג עניב רעד ףיוא קיטכיל טרעוו'ס

 "רעד ןיימ רָאפ-ץעז ךיא :רעירפ יו סעיציזָאּפ עקיבלעז יד ןיא עניב רעד

 ,עקירעמַא ןייק טּפעלשרעד ךיז בָאה'כ זיב ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ גנולייצ

 גייווש; : ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאװ דיל םוצ ןריפוצ טפרַאדַאב סע טָאה ענעצס יד

 -רושטיינ, : עיצַאסנעס-טלעוו ַא ןרָאװעג דיל סָאד זיא 1948 ןיא) *ץרַאה ןיימ

 ,ןבעל ןיימ ןופ לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא ןיוש זיא סָאד רעבָא .*יֵאב
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 עלַא עסעיּפ רעד ןיא טכַארבעגנײרַא ךיא בָאה טקעפע-ָאניק םעד ץוח

 ןעיובוצפיוא ןעגנולעג רימ זיא אפוג עסעיּפ יד :טסנוק-רעטַאעט ןופ ןזַאפ

 גנולדנַאה יד .עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיא ןופ עמַארד עשיטסילַאער ַא יו

 רעד טימ טנכערעג טשינ ךיז בָאה'כ .םלוע םעד טרירעג קרַאטש טָאה אפוג

 "רעוושיוצ/, ןייז טשינ רָאט'ס ; טכייל ןייז אקווד זומ עטערעּפָא ןַא זַא גנוניימ

 ַא ןגָארטעגוצ ןבָאה גנַאזעג ןרעמונ 14 יד .,..ןעיידרַאפ וצ םלוע םעד רַאפ

 םעד טרעסערגרַאפ ןבָאה רימ ,לקַאטקעּפס םעד ןופ גלָאפרעד םוצ קלח ןסיורג

 -ערָאכ .טצנַאטעג ןבָאה סעקרוגיפ עקנַאלש טימ ךעלעדיימ עגנוי ,רעטסעקרָא

 ,ןָאסבָאקיישזד ַאטעירנעה ןירעליּפשיוש עטבַאגַאב יד טָאה ץנעט יד טריפַארגָא

 גרַאװגנוי ןופ רָאכ רעד ,ןלַאפנייא ןוא ןרוגיפ-ץנַאט ףיוא עקטסילַאיצעּפס ַא

 רעדעי וצ טסַאּפעגוצ ךיז ןבָאה ןעמויטסָאק עיינ יד .ןעמיטש טגָאמרַאפ טָאה

 טנעמגַארפ ַא טימ לקַאטקעּפס םעד רימ ןבָאה טקידנערַאפ .רעדנוזַאב ענעצס

 ןרַאפ *סיטלַאיָארע עסיורג ןלָאצַאב וצ ,"יײלפרעטָאב םַאדַאמ, ערעּפָא רעד ןופ

 .סענעשעק ערעזנוא רַאפ ןעוועג טשינ זיא קיזומ סינישטוּפ טימ ךיז ןצונַאב

 רימ זַא ןגָארטעגרעטנוא טָאה רעצעמע ...ןבעגעג הצע ןַא ךיז רימ ןבָאה

 ןיא ןרָאטקעּפסניא ןעמוקעג ןענייזס .קיזומ סינישטוּפ טימ ָאי ךיז ןצונַאב

 סעּפע זיא'ס :ןסָאלשַאב ןוא טרעהעגוצ טוג ךיז ,ןטעליב טפיוקעג ,רעטַאעט

 רעזנוא ףיוא ,זיא ןטרעּפסקע יד ןופ רענייא ...ינישטוּפ טשינ ,ינישטוּפ ָאי

 ןופ ןכָארקעגסױרַא רימ ןענייז ,רערעל-גנַאזעג ַא סלעזיימ ַאלעב ןעוועג ,לזמ

 ךָאנ ךיז ןעניפעג וויכרַא ןיא רימ ייב ...רענייב עצנַאג טימ עמעליד רעד

 :"ןסָאריּפַאּפ, גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו עסערּפ רעד ןיא ןפורּפָא עמערַאװ יד

 -עג זיא יײילפרעטָאב םַאדַאמ' טנעמגַארפ-ערעּפָא םעד ןופ קיזומ סינישטופ,

 *...קיטכערּפ ןעוו

 טייז רעוויטַארָאקעד רעד טימ ןבעגעגּפָא ליפ רעייז ךיוא ךיז ןבָאה רימ

 טשינ ןבָאה ייז זַא טגָאלקַאב ךיז ןבָאה םיפתוש עניימ ,לקַאטקעּפס םעד ןופ

 הלח יד ןעייטס טשינ ךָאד טעוו'ס; .גנוריפפיוא ַאזַא ןריסנַאניפ וצ ןענַאװ ןופ

 םוצ ןגָארטוצ טזומעג בָאה'כ .טרעזייבעג ךיז ייז ןבָאה --- "איצומה ףיוא

 ,טעברַא ןיימ טימ ןיגנָא ןענעק וצ ידכ רַאלָאד טנזיוט ןופ האוולה ַא טפעשעג

 טדער'מ רעקינייװ סָאװ :ללכ םעד ןופ ךיוא רעטציא ךָאנ טלַאה ךיא

 ַא רַאפ סע זיא רעטניזעג ץלַא --- טזייווַאב ןעמ רעמ סָאװ ןוא עניב רעד ףיוא

 וצ טדערעג ןעמ טָאה *ןסָאריּפַאּפ, ןיא .רנַאשז ןרעטכייל ןופ גנולעטשרָאפ

 ןוא עשיטַאמַארד ענעדיישרַאפ ןיא טליּפשעגסיױא עקירעביא סָאד ןוא ךַאז רעד

 יד וליפַא .עּפָארײא ןוא עקירעמַא ןיא גנולדנַאה רעד טיול סענעצס עשימָאק

 רעדָא ,רעד ןָא ןייגַאב טנעקעג ךיז ןטלָאװ ייז זַא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ עקינעי
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 ןבָאה גנולעטשרָאפ רעצנַאג רעד ךרוד זַא ןבעגוצ טזומעג ןבָאה ,ענעצס רענעי

 טניימעג סָאד טָאה רימ רַאפ . ,., ןּפַאכרַאפ ייז לָאז סָאװ סעּפע ןענופעג ךיוא ייז

 ,ואולמו-םלוע ןַא

 ןטפעשעג עכלעזַא .סקנָארב יד טרעדורעגפיוא עקַאט טָאה *ןסָאריּפַאּפ;

 ףיולרַאפ ןיא .רעטַאעט ןשידיא ןלַאקָאל ַא ןיא ןעזעג טשינ רעירפ ןעמ טָאה

 ,טָאטש ןקע עלַא ןופ *ןסָאריּפַאּפא ןעז ןעמוקעג ןעמ זיא ןכָאװ עכעלטע ןופ

 רעטַאעט ןיא .,יזריושזד-וינ ןופ יו טייוו ױזַא ,ןטנגעג עקימורַא יד ןופ וליפַא

 ןגיטשעג ןענייז סעיצקַא עניימ ןוא תחנ רַאפ טלגערּפעג עלַא ךיז ןבָאה

 .ש עשרַאװ ןיא טליּפשעג טָאה ?עפורט רענליוו, יד ןעוו : טלייצרעד'מ

 ,טריסנָאנַא סרָאטקודנָאק-יײװמַארט עשיליױוּפ יד ןבָאה ,"קוביד רעד, סיקסנַא

 טָאה סָאד !"ַאקוביד ַאנ; :רעטַאעט םוצ טנעָאנ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז ןעוו

 ןוא ןייז חירטמ ךיז ןלָאז "קוביד,; םעד ןעז ןרָאט סָאװ עקינעי יד :טניימעג

 סרָאטקודנַאק-רַאק-טירטס יד ןָאטעג ךיוא ןבָאה עקיבלעז סָאד .,ןײגרעטנורַא

 דוָאריןָאטסָאב ןוא סַאג עט169 ףיוא לעטשּפָא םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז יז ןעוו

 -ַאּפ , ףיוא לעטשּפָא רעטצעל) *ןסָאריּפַאּפ רָאפ ּפַאטס טסעל; : סקנָארב יד ןיא

 ןרישזַאסַאּפ בור סָאד עקַאט ןענייז .ןעיירשסיוא ייז ןגעלפ --- (! *ןסָאריּפ

 ,רעטַאעט-ילניקעמ םוצ טזָאלעג ךיז ןוא רעטנורַא

 ַא טליּפשעג טָאה יז .לעזיימ ַאלעב טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןסיורג ַא רָאג

 סלַא ייס עלָאר ריא טריציפינָאזרעּפ יז טָאה ,ןירעגניז -ַארעּפָא ןַא ןופ עלָאר

 עלַא .ןירעליּפשיוש עטריטנַאלַאט סלַא ייס ןוא ענָאדַאמירּפ עקיסַאלקטשרע

 ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ןעמויטסָאק ןוא רעדיילק עריא טרעדנואווַאב ךיוא ןבָאה

 טסיזמוא טשינ .עסעיּפ רעד ןופ סענעצס ענעדיישרַאפ יד ןיא ץנַאגעלע טימ

 רעד ףיוא ןטסנעשמַא ךיז טדיילק סָאװ עסירטקַא סלַא םש ַא טַאהעג יז טָאה

 ירא יד ךָאנ שממ טצכעלעג ןבָאה רעטַאעט ןיא ןעיורפ יד .עניב רעשידיא

 ןעיורפ .עניב רעד רַאפ טנכיײצעגנָא טָאה ןיילַא ַאלעב סָאװ סעדָאמ עלעניג

 ןעמ ואוו ןגערפכָאנ ךיז ןוא ןַאלעב וצ ןביירש וצ טמעשעג טשינ ךיז ןבָאה

 .ךעלדיילק יד-טָא ןפיוק ןעק

 ןַאמיירפ-ןעיליל ינע :סרעליּפשיוש יד טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז ןבָאה'ס

 -ןרָאי טָאה סָאװ רעליּפשיױוש רעד ,יקסניבוד לדוי ; עלָאר רעשיטַאמַארד ַא ןיא

 ןטלעװ טרעקעג טָאה ,רעטַאעט-טסנוק ןיא ץרַאװש סירָאמ טימ טליּפשעג גנַאל

 עסירטקַא רעקידרעייפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןצנַאט ןוא ןעגניז ,םזימָאק ןייז טימ

 ןיימ ךָאנ ,סַאב הימחנ ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיא בָאה עלָאר סיקסניבוד .,ןַאמיז ינע

 רעסיורג רעד ןופ רָאכ ןיא רימ טימ ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,סַאב הימחנ ריע-ןב

 ,("לוש עטלַאק יד; ,12 טייז ,5 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע עז) ענדָארג ןיא לוש
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 "עג זיא רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ ןוא עסעיּפ ןיימ רַאפ סניוועג רעסיורג ַא

 ּפיט ַא ןליּפש ןייז טימ .רעלדַא סוילושזד רעליּפשיוש רעגנוי רעייז רעד ןעוו

 ףיוא רשוי טכוז סָאװ רוחב ַא ןופ ("יּפיה. ַא ןעוועג סע טלָאװ ןטייצ עקיטנייה)

 -עיּפ יד ןעמונעגוצ, ןושל-רעטַאעט ףיוא טגָאז ןעמ יוװ ,רע טָאה ,טלעוו רעד

 םעד ןופ רעטכעלעג ןופ ןטייז יד ייב ןטלַאהעג ךיז ןעמ טָאה טלָאמעד ."עס

 טימ טעװ עיגָאלָאעדיא עקיזָאד יד זַא סייוו ייג ,עיגָאלָאעדיא סעקריאמ רוחב

 רערָאג רעד ףיוא טנגוי רעד ייב טײקשיטָאַאכ ַאזַא ןעגנערב רעטעּפש רָאי 0

 זיא רעטַאעט-ילניקעמ ןיא ןָאזעס םענעי זַא ךיא ןכייצרַאפ דיירפ טימ .טלעוו

 יד) ןָאסבָאקיישזד ַאטעירנעה ןוא רעלדַא סוילושזד ןשיווצ ךודיש ַא ןרָאװעג

 טַאהעג-הנותח ןבָאה ייז .(ןָאסבָאקיישזד גניווריוא ןוא ימייה ןופ רעטסעוװש

 ןשידיא ןטימ געוו-רעדנַאװ ןגנַאל ַא ןעמַאזוצ טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז ,לזמ טימ

 יסורב רעגניז ןוא רעליּפשיױש רעגנוי רעטבַאגַאב רעד זיא ןוז רעייז .רעטַאעט

 -עט עניימ ןופ סנייא יו רָאנ טשינ םויה-דע טכַארטַאב ךיא ןעמעוו ,רעלדַא

 ןעמ טָאה הוצמ-רב ןייז ףיוא .ןוז םענעגייא ןַא יו עקַאט רָאנ ,רעדניק-רעטַא

 ,ןוח סלַא טשינ) רוביצ-חילש סלַא ןענעװַאד וצ דובכ םעד טלייטעגוצ רימ

 ,תירחש זיולב ןענעװַאד וצ "טלטעסעג, בָאה ךיא ,(!טשינ סָאד --- הלילח

 "עג זיא הוצמ"רב יד ואוו ,לוש רעד ןופ ןדיא עביל יד ןוא בר רעד רעבָא

 ףסומ דומע ןרַאפ ןענעװַאד לָאז ךיא טלעוּפעג רימ ייב ןבָאה ,ןרָאװעג טעװַארּפ

 ןעוועג ךיוא רימ רַאפ זיא'ס ...ירבע יד ןסעגרַאפ טשינ בָאה'כ ןמיס ַא ,ךיוא

 .גָאט רעכעלקילג ַא רעייז

 -קַארַאכ רענייפ ַא ,רעטכעש ןָאעל : ןלָאר ערעייז ןיא ןעזעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 סקַאמ ךיוא ; ןלָאר-רָאינָאזער יד רַאפ עמיטש רעטנַאנָאזער ַא טימ רָאיטקַא-רעט

 ןיא עטסקיטכיוו סָאד ןעוועג זיא רעטַאעט עשידיא סָאד ןעמעוו ייב ,יקסַאל

 .ןבעל

 -יילק סָאד ןעוועג זיא עלעדנוז ןיימ ןופ עלָאר רעד ןיא רָאג זיב קידווענח

 ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג טָאה רע .סענרַאּפ למייח עלעגניא קירָאיײטכַא עקנינ

 ןוא סענרַאּפ השמ ןוא הרש ןרעטלע עביל ענייז ."רעטקע רעלעגערא ַא יו

 "רעטַאעט, ןקיטפנוקוצ רעייז ןופ תחנ טּפעשעג ןבָאה סקעמ ןוז רערעטלע רעייז

 ַא ןעוועג תמאב ןענייז ייז לייוו ,סענרַאּפ החּפשמ יד ןָאמרעד ךיא ."ןרעטש

 -ָארּפ ַא טימ עלָאר ַא טליּפשעג טָאה דניק סנעמעוו ןרעטלע ןופ טייקנטלעז

 ייב --- סרעליּפשיוש-רעדניק ןופ ןרעטלע ערעדנַא ןגעוו .עּפורט רעלענָאיסעפ

 ,טייהנגעלעג רעדנַא ןַא

 ךיא בָאה "ןסָאריּפַאּפפ עסעיּפ רעד ןופ עלָאר-טּפיוה יד ,ךיז טייטשרַאפ



 285 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד סורַא / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 .ןרעמונ-גנַאזעג גונעגרעביא טימ עלָאר עשיטַאמַארד-טכע ןַא -- ןעמונעג ךיז

  ןופ ןשטנעמ ןטנעָאנ ַא יו טײקמערַאװ טימ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה םלוע רעד

 טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז סענעצס עניימ ןופ עקינייא .הביבס רעייז

 -- *ץנַאט-םידש רעד; -- ענעצסיגנַאזעג רעשיטַאמַארד ןיימ ךָאנ ,םזַאיזוטנע

 "עג ץלַא ךָאנ זיא םלוע רעד :רקיע רעד ."עסעיּפ יד ןעמונעגוצ, ךיא בָאה

 רעוו ? וָאקָאלבַאי ןַאמרעה ."ןסָאריּפַאּפ, ןרעה ןוא ץַאיַאּפ םעד ןעז ןעמוק

 .ץַאיַאּפ רעד :לטיט ןיימ ןעוועג גונעג ץלַא ךָאנ זיא ייז רַאפ ? רע זיא

 רעד ןופ ךיוא טייל-סגנוטייצ ןעװַאי ןעמונעג ךיז ןבָאה סקנָארב יד ןיא

 סָאװ) עסעיּפ ןיימ ןגעוו וויטיזָאּפ ץנַאג ןבירשעג ןבָאה ייז .עסערּפ רעשידיא

 ןּפַאטנָא רעבָא ,(ןַאמדירפ קחצי ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג טריסנָאנַא ,בגא ,זיא

 -בוּפ ןפיוא טכַאמעג טָאה לקַאטקעּפס ןיימ סָאװ םשור םעד ןופ קפוד םעד

 טימ סנטסַאק עצנַאג ןגיל רימ ייב ...ןזיװַאב טשינ ייז ןבָאה סָאד --- םוקיל

 ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ ןעלקיטרַא יד ןופ ןטינשסיוא-סגנוטייצ

 ,םיחבש יד ,ןטנעמילּפמָאק יד ןקורדרעביא סָאװ-וצ ,רָאי 50 ןופ ךשמ ןיא רימ

 ןובשח ןיימ ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ ןעגנוצעזסיוא ןוא קיטירק יד

 סָאװ-וצ ? רעמענרעטנוא-רעטַאעט ,רָאסישזער ,רעגניז-סקלָאפ ,רָאיטקַא סלַא

 ףיוא ןרָאװעג ןפרָאװעג ןענייז סָאװ עװעּפָארק יד ןוא ןטעקוב יד ןענָאמרעד

 : טקַאפ ַא זיא'ס 1ןטייצ ענעדײשרַאפ ןיא ןטייז ענעדיישרַאפ ןופ סערדַא ןיימ

 ידי-טָא ןכיירגרעד טנעקעג ןעד ךיא טלָאװ ,טשינ ןעוו .ןעוועג ןח-אשונ בָאה'כ

 רעשידיא רעד ףיוא ןרָאי ליפיוזַא ןעמונרַאפ בָאה ךיא סָאװ עיציזָאּפ עטשרע

 -עמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא ןוא עניב

 ? טלעוו רעד םורַא ןוא עקיר

.+ 

 לוקס ןיא רעדניק יד ,טרעסעברַאפ טשינ ךיז טָאה לרעיוא סיקעשזד ןיימ

 םוצ רענייא לַאטורב רעייז ןייז ןענעק רעדניק .תורצ ןָאטעגנָא םיא ןבָאה

 םחנמ רעליּפשיױש םענופ יורפ יד) רעזייקקע זוָאר ןירערעל סיקעשזד .ןרעדנַא

 סָאװרַאפ טרסומעג זנוא טָאה יז .ץוש ריא רעטנוא ןעמונעג םיא טָאה (ןיבור

 ? ןָאט רימ ןלָאז עשז-סָאװ .לרעיוא סדניק ןגעוו טשינרָאג ןעוט רימ

 -יּפשיוש וצ טײקכַאװש עקידלַאוװעג ַא ןבָאה םיריוטקָאד : טקַאפ ַא זיא'ס

 טָאה סָאװ רָאטקָאד ַא ןענופעג דימת ךיז טָאה בושי ןשידיא ןדעי ןיא .סרעל

 : םיריוטקָאד עביל יד ןסעגרַאפ ןעד ןעק רעו .ןשטנעמ-רעטַאעט ןעוועג-ברקמ

 םַארבייא ; (סנעײלַא-לקירטַאעט רעשידיא רעד ןופ רָאטקָאד-טּפיוה) ץַאק והילא

 רעד ; (טניירפ רעכעלנעזרעּפ ַא רעניימ ןוא רענעריואוושעג ַא סקינלוקס) טימס
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 "נא ןוא (ָאגַאקיש ןופ) קערָאט רָאטקָאד ; ילייד בָאקיישזד טסילַאיצעּפס-זדלַאה

 ?טלעװ רעשיניצידעמ רעד ןופ טניירפ עביל ערעד

 ,רָאטקָאד ַא ץעגרע ןּפַאטרעד רָאנ געלפ ךיא יו ױזַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 טעװ רשפא ,ןוז ןיימ ןגעוו ץרַאה ןיימ םיא רַאפ ןסָאגעגסױא דלַאב ךיא בָאה

 ןבָאה רעדייל ? דניק ןיימ ןפלעה ןוא םילוח-אפור רעד ןייז טרָאפ יז ןופ רענייא

 ,טכַארבעג טשינ האופר יד ייז

 "ןײרַא רעטכעש ןָאעל טָאה *ןסָאריּפַאּפ; ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ רענייא ייב

 ,רענעמ ייווצ טימ עמַאד ַא עבָארעדרַאג רעד ןיא רימ וצ טריפעג

 סקַאמ רָאטקָאד טניירפ ערעזנוא ןענייז סָאד : ךיז ןעקַאב ,ווָאקָאלבַאי --

 ,םרָאטס לעונַאמע רעלסנוַאק ןוא יסָאג יורפ ןייז ,גרעבנערע

 ןלייצרעד ןעמונעג דלַאב םיא ךיא בָאה ,רָאטקָאד לטיט םעד טרעהרעד

 יגרעבנערע רָאטקָאד ,לרעיוא סנוז רעזנוא טימ ןבָאה רימ סָאװ תורצ יד ןגעוו

 רָאג זיא רע זַא טרעלקרעד רימ טָאה ,שטנעמ רעקיטומטוג ,רעקירָאילטימ ַא

 -ַאיצעּפס-ןרעיוא ןואיזָאנ ַא טניירפ ַא רעבָא טָאה רע ,טסילַאיצעּפס-טױה ןַא

 ןכַאמ רע לָאז ןוא םיא וצ ןעמענ זנוא טעװ רע .סָאר ןיטרַאמ רָאטקָאד ,טסיל

 עקיטפַאז ַא ,(סיסימ טריסערדַא יז טָאה'מ) גרעבנערע סיסימ .,זָאנגַאיד ןייז

 טָאה ױזַא) *קַאד; זַא טרעכיזרַאפ רימ טָאה ,ןגיוא עצרַאװש-ליוק טימ עמַאד

 ריא ןיא .דניק ןיימ רַאפ ץלַא ןָאט טעװ (רָאטקָאד םעד ןַאמ ריא ןפורעג יז

 ,..יז טגָארט "ןזיוה, יד זַא ןענעקרעד וצ טכייל ןעוועג זיא ןָאט

 ידכ .סָאר רָאטקָאד טימ גנולעטשַאב ַא טכַאמעג טָאה גרעבנערע רָאטקָאד

 ,גנומיטשוצ סינעשזד טפרַאדַאב ךיא בָאה רָאטקָאד םוצ דניק סָאד ןעמענ וצ

 ןייז טימ טניואוועג טָאה יקעשזד ןוא טדיישעצ ןעוועג ןַאד ןיוש ןענייז רימ

 ןעגנערב וצ טּפַאכעגנָא אקווד ךיז טָאה ינעשזד .קרַאּפ-ָארָאב ןיא ןעמַאמ

 ,טסילַאיצעּפס םוצ ןיקעשזד

 ןעק רע זַא טרעכיזרַאפ סָאר רָאטקָאד זנוא טָאה גנוכוזרעטנוא רעד ךָאנ

 -עג ןענייז רימ .ןעגנולדנַאהַאב עכעלטע טימ רעיוא סיקעשזד ןרירוקסיוא

 טעוװ סָאװ רָאטקָאד ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז רימ ןבָאה ךעלדנע ; החמש-אלמ ןרָאװ

 "נערע רָאטקָאד ךימ טָאה ,סקנָארב יד ןיא קידנרָאפקירוצ .האופר יד ןעגנערב

 ןרָאװעג טרירעג ךיוא זיא עשרָאטקָאד יד .,זיוה ןיא ךיז וצ ןטעברַאפ גרעב

 (רעדניק ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סגרעבנערע יד) הרושב רעטוג רעד ןופ

 קעװַא ךיא ןיב טנוװָא ןיא ,גָאטימ ףיוא ןדַאלעג ךימ ןבָאה טניירפ עיינ עניימ

 זנוא ןשיווצ ךיז טָאה ןָא גָאט םענעי ןופ .טימעג ןרעקיאור ַא טימ ןליּפש

 ערעירַאק-רעטַאעט עקידרעטייו ןיימ .טפַאשטניירפ עטנעָאנ ַא טלקיװטנַא
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 "עג ייז ןענייז ןטנוװָא יד ןיא .סגרעבנערע יד טימ ןדנוברַאפ גנע ןרָאװעג זיא

 ןעגנערברַאפ רימ ןגעלפ גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .רעטַאעט ןיא טסעג עטּפָא ןעוו

 ןיילַא קידנעניואוו .עירעטעפַאק רעד ןיא טָאטשנָא ,זיוה ןיא ייז ייב ןעמַאזוצ

 -טניירפ רעייז ןיא טקיטיונעג קרַאטש ךיז ךיא בָאה רעמיצ ןטרילבעמ ַא ןיא

 .טפַאש

 טימ ןינעשזד טריפעג ץילב טניירפ ןיימ טָאה ךָאװ ַא לָאמ עכעלטע

 -עסעברַאפ ַא שטָאכ טעז יז יצ ,עגַארפ ןיימ ףיוא .סָאר רָאטקָאד וצ ןיקעשזד

 ! טשינרָאג לייוורעד :ןעוועג רעפטנע ריא זיא ,דנַאטשוצ סדניק ןיא גנור

 ,ןגרעבנערע רָאטקָאד ךיא גערפ -- ? ףוס רעד ןייז טעוװ סָאװ ---

 בָאה'כ .טנַאה רעד טימ ןעמענקעװַא טשינ ןעק'מ : ןרעיוד ףרַאד'ס ---

 ,טסיירטעג ךימ רע טָאה --- סָאר רָאטקָאד וצ יורטוצ סיורג

: 
 ,ץלַא ךָאנ טמוק םלוע רעד .ךָאװ עט16 יד ןיוש *ןסָאריּפַאּפ,, ןליּפש רימ

 ץרּפ ,ןידרָאג בקעי ןופ ןסעיּפ טריפעגפיוא ךיא בָאה ןטנווָא-ךָאװנטימ יד רַאּפ

 -עגנָא טָאה עסעיּפ יד .ןירבָאק ןָאעל ןופ "יירד רעמונ ריטא ךיוא ,ןייבשריה

 יד ןענייז וינעווע-דנָאקעס ףיוא .גנולעטשרָאפ רעדעי וצ רעטַאעט סָאד טליפ

 ,טוג ןרָאװעג רעטַאעט-ילניקעמ סָאד זיא לָאמַאטימ .,..קידעכָארב ןטפעשעג

 ןבָאה עכלעוו ןדיא יד קירוצ ןטרָאד ץעזַאב ןוא םענ שטָאכ ,ךיוא טנגעג יד

 ןופ ןטנגעג עיינ יד ןיא רעדָא ,סרוקנָאק-דנערג ףיוא טקורעגקעװַא ןיוש ךיז

 ,דנַאליײא-גנָאל

 -רַאג ןיא רימ וצ ןעמוקעגניײרַא זיא ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ רענייא ייב

 ןיא ןָאטעג-ּפַאלק ַא רימ טָאה טייקטסנרע ןייז .גרעבנערע רָאטקָאד עבָארעד
 ,ןצרַאה

 ןגרָאמ סיפָא ןייז ןיא ןינעשזד ןוא ךייא ןעז ליוו סָאר רָאטקָאד ,יבַאי --
 -- ליטש רימ רע טגָאז -- ןעגנערבטימ טשינ ןעמ ףרַאד ןיקעשזד .,גָאטיײב
 ,קיטכיוו רעייז זיא'ס

 .ןייגרעד ךיא ריבורּפ -- ? סע ךיז טלדנַאה סָאװ ןגעוו ---

 -טנע ןַא ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז טכוזעג רע טָאה -- ...טשינ סייוו'כ --

 ,רעפ

 :טלייטעגטימ סָאר רָאטקָאד זנוא טָאה ןגרָאמ ףיוא

 קפס ןייק רָאג רימ ייב זיא ןיקעשזד רעייא טרינעמַאזקע בָאה'כ ןעוו --

 זומ'כ .סעיצַאקילּפמָאק ןָא ןרירוקוצסיוא םיא ךעלגעמ זיא'ס זַא ןעוועג טשינ
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 זיא ,לּפעק ןייז ןופ סייר-סקע יד טיול .ןעגנולעג טשינ רימ זיא'ס :ןבעגוצ

 .ןרירעּפָא ןיוש םיא זומ'מ : גנוניימ ןיימ

 : רענוד ַא ןופ יו ןגָאלשרעד ןציז ןבילבעג ןענייז רימ

 טשינ רעירפ םיריױטקָאד יד ןופ רענייק טָאה סָאד 1 עיצַארעּפָא ןַא --

 .רָאמיטלאב ןיא לַאטיּפסָאה סניקּפָאה ןַאשזד ןיא טשינ וליפא ,טרידנעמָאקער

 רַאפ סָאד זיא סָאװ ,ןּפילָאּפ ,ןעלדנַאמ יד ףיוא טרירעּפָא ןטרָאד םיא טָאה'מ

 רימ ןליוו --- ? עיצַארעּפָא ןַא רַאפ סָאװ 1 ּפעק ערעזנוא ףיוא קילגמוא רעיינ ַא

 ,ןסיוו

 ןייק ןרילרַאפ טשינ רָאט'מ ! ןרירעּפָא םיא זומ'מ ,טניירפ עניימ ,טרעה --

 טימ ןוא גנוגייצרעביא טימ טרעלקרעד זנוא סָאר רָאטקָאד טָאה -- !טונימ

 םעד ןגָאז ךייא זומ'כ ...רעוולופ עלעסעפ ַא ףיוא טציז דניק סָאד .תונמחר

 "ער םעד ןריטנַארַאג טשינ וליפַא ןעק'כ ...ןרעוװו טרירעּפָא זומ רע ...תמא

 "עפס ...םיריױטקָאד ךָאנ ןעיצוצ ןפרַאד לעוו'כ .עיצַארעּפָא רעד ןופ טַאטלוז

 רָאמוט ַא זיא'ס ..,טלקיװטנַא טייוו-וצ ןיוש זיא'ס ארומ בָאה'כ ...ןטסילַאיצ

 ...ןריהעג יד וצ טנעָאנ

 לָאז'מ ןטלַאהעג טָאה סָאר רָאטקָאד .עטרענייטשרַאפ ןסעזעג ןענייז רימ

 סייריסקע יד ןטכַארטַאב ןלָאז ייז םיריױטקָאד ןופ םויליסנָאק ַא ןפורפיונוצ

 ,גנוניימ רעייז ןגָאזסױרַא ןוא

 -ָארטנָאק טשינ ןעק ןוא ךיא גערפ -- ? ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ,ינעשזד ---

 טלָאװ יז יו ,ןגיוא עטזיילגרַאפ טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה יז .ןרערט יד ןריל

 -קָאד ,ריא םורַא ךיז טוט סע סָאװ טסואוועג טשינ ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ ךימ

 ןױש בָאה ךיא ,קרַאפ-ָארָאב ןייק םייהַא טריפעגּפָא יז טָאה גרעבנערע רָאט

 ךיז ךיא בָאה ,גנולעטשרָאפ-טנװָא יד ןליּפש רעטַאעט ןיא ןרָאפ טפרַאדַאב

 יד ֹוצ ןריפ וצ ךימ רעפָאש םעד ןטעבעג ןוא יסקעט ַא ןיא טצעזעגניײרַא

 םעד טציז רישזַאסַאּפ ןייז סָאװ טרעדנואוועג רעכיז ךיז טָאה רע .סקנָארב

 ,לוק ןפיוא טנייוו ןוא געוו ןצנַאג

 םעד סענרַאּפ למייח טימ ןעגניז םייב ,"ןסָאריּפַאּפ , ןופ טקַא ןטייווצ ןיא

 רעד ףיוא ןכָארבעגנעמַאזוצ ךיא בָאה -- ?עלעגניא ַאזַא טָאה רעוו; : טעוד

 ...עניב
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 עטסואוַאב ןופ םויליסנָאק ַא ןפורעגפיונוצ טָאה גרעבנערע רָאטקָאד

 ךיז ןוא זָאנגַאיד !סָאר רָאטקָאד טימ טמיטשעגנייא ןבָאה עלַא ,ןרָאסעפָארּפ

 ןינעשזד טרינָאפעלעט בָאה ךיא .עיצַארעּפָא רעקידלַאב ַא רַאפ טגָאזעגסױרַא
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 -ָארּפ יד ןופ גנוניימ יד טלייטעגטימ ריא ךיא בָאה ץרַאה ןכָארבעצ ַא טימ ןוא

 : ןעוועג זיא רעפטנע ריא ,םיריוטקָאד עטנענימ

 !דניק ןיימ ןרירעּפָא ןזָאל טשינ לעוו'כ --

 -וערע רָאטקָאד ןופ ,סָאר רָאטקָאד ןופ דייר יד ןפלָאהעג טשינ ןבָאה'ס
 ןכַאמ וצ ןביולרעד טשינ טעװ יז : סריא ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה ינעשזד .גרעב
 | :דלודעג ןופ סױרַא זיא סָאר רָאטקָאד ! עיצַארעּפָא יד

 -עג ךימ רע טָאה -- ןרירעּפָא וצ טשינ טביולרעד יורפ רעייא ביוא --
 -רַאפ ַא) ?רעדרָא-טרוָאק-יסנעשזדריומע; ןַא ןעמענסױרַא ךיא לעװ --- טנרָאװ
 רעטסימ  .יײצילָאּפ טימ דניק סָאד ןעמענ טעוו'מ ןוא (טכירעג ןופ גנונעדרָא
 טשינ טציא ןיוש לָאז יאוולה ! רָאפעג-סנבעל ןיא זיא דניק רעייא ,ווָאקָאלבַאי
 םיא ןבעל ןיא ןעגנַאגעג טלָאװ רימ יװ ,סיוא רָאג טמוק'ס .טעּפש-וצ ןייז
 -ָאילימ ַא ךָאד ךיא טנייז םעד ץוח ? ןטנעיצַאּפ סיוא רימ ןלעפ'ס ,ןרירעּפָא וצ
 -רַאפ ןיימ רעטציא זיא'ס רעבָא ? תמא ,ןרעוו ךייר ךייא ןופ לעוו'כ ?ָאיֵא רענ
 סנוז רעייא ןעװעטַאר וצ ןעק ךיא סָאװ ץלַא ןָאט ליוו'כ .טײקכעלטרָאװטנַא
 ; גיי ו ! ןבעל

 ךיוא ; ןינעשזד ייב ןטעב ךיז קרַאּפדָארָאב ןייק ןרָאפעג לעיצעּפס ןיב ךיא
 זַא טלעופעג ןבָאה רימ ןוא ןפלָאהעגסױרַא רימ טָאה החּפשמ-ןַאמשיײלפ יד
 ןיקעשזד טריפעגקעװַא דלַאב בָאה'כ .עיצַארעּפָא יד ןביולרעד לָאז ינעשזד
 .וינעווע-דנַאקעס ףיוא "לַאטיּפסָאה טיײאוידַארג טסָאּפ, םוצ רעטומ ןייז טימ

 ןיא ןסעזעג ןענייז רימ .גנַאל-ןדנוטש טרעיודעג טָאה עיצַארעּפָא יד
 הרושב יד טגָאזעגנָא זנוא טָאה גרעבנערע רָאטקָאד ...טרַאװעג ןוא רָאדירָאק
 ףעטס ןטימ סָאר רָאטקָאד ןעוו .ןעגנולעג ןייז וצ סיוא טעז עיצַארעּפָא יד זַא
 טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ,ןעמוקעגרעטנורַא ךעלדנע ןענייז סרעפלעהסורַא
 ןבָאה רימ ,ןקיטײזַאב טזומעג ןעמ טָאה רעיוא ןטכער ןייז ןופ רעהעג סָאד זַא
 ,..רעגרע ךס ַא ןייז טנעקעג טָאה'ס .רַאפרעד טָאג טקנַאדעג

 ןטימ לוקס ןיא ןעגנַאגעגקירוצ יקעשזד ןיוש זיא םורַא ןכָאװ ייווצ ןיא |
 ,םיא טימ טריזיטַאּפמיס קרַאטש ןבָאה ךעלרעדניק יד .,ּפָאק ןטרישזַאדנַאברַאפ
 םיא ןוא ןבעגעג"גנוטכַא םיא ףיוא טָאה ןיבור-רעזייקקע יורפ ןירערעל ןייז
 סעיצקעל יד טגָאיעגנָא ךיוא םיא טימ טָאה יז ,דניק ןגייא ןַא יו טיהעגּפָא
 ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא רע זיא ןימרעט ןכָאנ .טלעפרַאפ טָאה רע סָאװ
 ,רעדניק ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ סַאלק ןרעכעה



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 290

 םייה רעד ןופ סורג ַא

 -- ןעז ךיד ליוו סָאװ יורפ ַא ךיז טניפעג רעטַאעט ןיא ,ווָאקָאלבַאי ---

 ןטקַא יד ןשיווצ טקַארטנַא ןתעב יקסַאל וָאשזד רימ טגָאז

 ךיא ןיב -- ? גנולעטשרָאפ ַא ןטימניא ,טציא ? ןעז ךימ ליוו יורפ ַא --

 ,טריוורענעד

 ריד רַאפ טָאה יז ןעמענפיוא ָאי יורפ יד טסלָאז וד קיטכיוו זיא'ס --

 . .סורג ַא

 ,קירעגיינ ךיא ןיב -- ? ןעמעוו ןופ ? רימ רַאפ ? סורג א ---

 !ענדָארג ןופ ---

 -עדרַאג רעד ןופ סױרַא ךיז ךיא זָאל --- ? יז זיא ואוו ? ענדָארג ןופ --

 ןיילַא רע טעוו גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ דלַאב זַא רימ טרעכיזרַאפ וָאשזד ,עבָאר

 זיא רע .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה וָאשזד .ןסילוק יד רעטניה יורפ יד ןריפפורַא

 ןוא טסירגַאב ךיז ןבָאה רימ .עמַאד רערעטלע ןַא ןופ טײלגַאב ןעמוקעגנָא

 .עבָארעדרַאג רעד ןיא רימ וצ יז טעברַאפ ךיא

 ךיז טסיורג -- ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,ױרפסדנַאל ַא ערעייא ןיב ךיא --

 ...סורג ַא ךייא וצ בָאה ךיא .,יורפ יד

 טלייצרעד ,ךייא טעב'כ -- קידלודעגמוא ךיא ןיב -- ? ענדָארג ןופ ---

 ,..רימ

 זיא'ס זַא .קינעקסורד ןופ רָאנ ,אפוג ענדָארג ןופ טשינ טסייה'ס ---

 ןיילַא ךיא ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,טרעה ריא .ךייש טשינ ךָאד זיא -- טרעשַאב

 ,רעדניק עניימ טימ ןוא ןַאמ ןיימ טימ עקַאט ןיואוו'כ ,קרָאי-וינ ןופ רָאג ןיב

 ,רעדירב ןוא רעטסעװש עניימ .סקנָארב יד ןיא ,ןייז טנוזעג ןוא ןבעל ןלָאז

 רעדניק עניימ טימ ןַאמ ןיימ טָאה ,ונ .ענדָארג ןיא עלַא ןענייז ייז --- םיבורק

 --- ךיא טכַארט -- טייצ-רעמוז זיא'ס .ענדָארג ןייק טיזיוו ַא ףיוא טקישעג ךימ

 ףיוא *דָאכָארָאּפפ ןטימ ןּפַאכרעבירַא ךיז רימָאל ,ענדָארג ןיא ןיוש ןיביכ

 ױזַא רימ ךיא ץיז טנוװָא ןַא ןיא .עשטַאד ףיוא קינעקסורד ןייק געט עכעלטע

 סָאד רעבָא ,טפול עשירפ יד טימ ךיז קיווק'כ ,םיוב ַא רעטניה קנַאב ַא ףיוא

 .קרָאיוינ ןיא רעדניק עניימ ןופ ,ןַאמ ןיימ ןופ טכַארט ךיא .טמעלק ץרַאה

 ןעמורבוצרעטנוא ןביוהעגנָא ךיא בָאה קידנציז ױזַא .ייז ךָאנ ךיז טקנעב'ס

 בָאה'כ .ָאידַאר רעד ףיוא ןעגניז טרעהעג ךייא בָאה ךיא סָאװ ךעלעדיל ערעייא

 טנָאמרעד רימ ךיז טָאה'ס .רעטַאעט ןיא ןסעיּפ ערעייא עלַא ןעזעג ךיוא

 עסייוו ןיימ, ,"קירוצ ץרַאה ןיימ ּפָא רימ טיג; ,"ווירב ַא; :ךעלעדיל ערעייא
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 ,עשז-טפיוק ,עיטיּפוק , ליטש רעייז ןעגניז וצ ןביוהעגנָא בָאה'כ זיב ."םולב

 ..."ןסָאריּפַאּפ טפיוק

 -רַאפ ןעוועג זיא יז .יורפ ַא ןסעזעג ךיז זיא קנַאב רעד ףיוא רימ ןבעל

 -ַאּפ, דיל סָאד טרעהרעד טָאה יורפ יד יװױזַא .תובשחמ ענעגייא ןיא ןעקנוז

 ןעמונעגנָא ךימ טָאה יז .סיוא-יירד ןפרַאש ַא ןבעגעג ךיז יז טָאה ,*ןסָאריּפ

 ךיא ןיב עטױױט ַא .ןגיוא עקידהנושמ טימ טקוקעגנָא ךימ ןוא טנעה יד ייב

 : םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ טגערפ יורפ יד ! ןרָאװעג

 ?דיל סָאד ריא טנעק ןענַאװ ןופ --

 זנוא ייב -- ענעקָארשרעד ַא סױרַא ךיא למַאטש -- עקירעמַא ןופ --

 ,רָאיטקַא ןַא רעטַאעט ןשידיא ןיא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא טגניז קרָאי-וינ ןיא

 ..."ןסָאריּפַאּפ, ,..דיל ןייז זיא סָאד ."ץַאיַאּפ רעד ךיז טפור רע

 .יורפ יד ךימ טגערפ -- ? ןעזעג םיא טָאה ריא ---

 ...עניב רעד ףיוא ,רעטַאעט ןיא --- ךיא גָאז --- לָאמ ןייא טשינ ---

 ,רימ ייב ךיז יז טעב --- !רימ טלייצרעד ? סיוא רע טעז ױזַאיוװ --

 ךיא ןיב -- ?ןסיוו וצ ןבעל ןיא ױזַא ךייא סע טייג סָאװ ,יורפ עביל ---

 ?ןעד םיא טנעק ריא --- טניוטשרעד

 ... ןוז ןיימ ךָאד זיא'ס --- יורפ יד ךיז טעּפילכעצ -- םיא ןעק ךיא יצ --
 ...עקמייח ןיימ

 כא
* ! 

 רעד .ןרעטעוװ-רעטניוו רעקרָאיזוינ עלַאמרָאנ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 ,לָאמ עכעלטע *ןסָאריּפַאּפ, ןעזעג ןיוש טָאה סקנָארב יד ןופ םלוע רעלַאקָאל

 טפרַאדַאב םלוע רעד ןיוש טָאה רעצעלּפ טרעדנוה 12 ןופ רעטַאעט ַא ןליפוצנָא

 ןדיא יד .ןרָאװעג ךַאװש זיא ףױקרַאפ-רָאפ רעד .ןטנגעג ערעדנַא ןופ ןעמוק

 סרעריסַאק יד .טונימ עטצעל יד רעטַאעט ןיא ןעמוק ןטנגעג ערעדנַא יד ןופ

 -עלעט יד ? טשינ יצ ,ןעמוק ןעמ טעוו : רדסכ ךיז ןגרָאז סרעטלַאװרַאפ יד ןוא

 טליּפשעצ רעטעוװ רעד ביוא לייוו ,תושממ ןייק טשינ ןבָאה סעיצַאװרעזעריזָאפ

 יד ןוא םייה רעד ןיא ןציז םלוע רעד טביילב ,טונימ רעטצעל רעד ןיא ךיז

 ...ןטַאדלָאס יו עטלעטשעגסיוא *קער-טעקיט, םעד ןיא ןביילב ןטעליב

 ,עסעיּפ יד ןטייב וצ טייצ ןיוש זיא'ס זַא ןטלַאהעג ןבָאה םיפתוש עניימ

 רָאט'מ .ן'הנעט ןעמונעג ייז ןבָאה -- ? רעיש רעד זיא לפיוו --- ןכָאוװו 6

 ןופ רענייא ,ןײטשדלָאג טָאה -- !טלעג ןרילרַאפ רימ !ןריקיזיר טשינ רעמ

 ?ןרילרַאפ ױזַא רימ ןענעק גנַאל יו --- טכָאקעג ךיז ,םיפתוש יד

 -- ?טלעג ןרילרַאפ רימ זַא טנובשחעגסיוא וטסָאה ױזַאיװ !ילרַאשט ---
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 ,תמא .,טיפָארּפ ךָאװ עדעי ץלַא ךָאנ ןכַאמ רימ .,ןייגרעד וצ ןבעל ןיא רימ טייג

 ,טיפָארּפ ךָאד רעבָא ,רעירפ יו ליפיוזַא טשינ

 ןובשח םעד) ןובשח ןשרעדיינש ןייז טיירג טַאהעג ןיוש טָאה ןײטשדלָאג

 רעירפ ךָאנ טכַאמעג ןייטשלעדע עלעסָאי רַאסערּפמיא רעטסואווַאב רעד טָאה

 ; (םיא ןופ

 ןשיווצ ךָאו עדעי טכַאמעג רימ ןבָאה קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ זיב --

 טרעדנוה 372 רימ ןכַאמ רעטציא ? ָאיֵא --- טיפָארּפ רַאלָאד טרעדנוה 18 ןוא 5

 רַאלָאד טרעדנוה 15 זיב 12 ןופ רימ ןגיילרעד ? תמא ,טיפָארּפ ךָאוו ַא רַאלָאד

 ,עסעיּפ עיינ ַא ןליּפש ףרַאד'מ ? ןגיילרעד ױזַא רימ ןלעוו גנַאל יװ .ךָאװ עדעי

 ! ןטיפָארּפ עסיורג ןכַאמ רעדיוו ןעמ טעוו

 ןעגנערב ללכב טעװ עסעיּפ עיינ ַא זַא ןריטנַארַאג ריד ןעק רעוו --

 טרעוו'ס בוא ? םלוע םעד טשינ סע טלעמעג רעמָאט -- ךיא גערפ -- ? עסַאק

 ןכַאמרַאפ רימ ןגעמ ,טשינ גיוט עסעיּפ יד זַא סקנָארב יד רעביא ןגָארטעצ

 עקידרעירפ יד רעמ טשינ עקַאט רימ ןכַאמ *ןסָאריּפַאּפ טימ .רעטַאעט סָאד

 ?ץלַא ןגירק עשזַאג ? רימ ןלָאצַאב ךָאװ רעד ןופ תואצוה עלַא רעבָא ,ןטיפָארּפ

 עניימ ?טכעלש זיא ? גנולייטוצ רעזנוא ךָאװ עדעי ןגירק ,םיפתוש יד ,רימ

 ,ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאפעג רעבָא ןענייז תונעט

 "הּפוח יד; קיזומ טימ עמַארדָאלעמ עיינ ַא סנאק .ה ,ס טיירגעגוצ בָאה'כ

 טשינ סע טָאה הכרב-לזמ ןייק רעבָא ,ןרָאװעג ןלעפעג זיא עסעיּפ יד .*טכַאנ

 : טגערפעג ןבָאה ןדיא בור סָאד ןוא ןעגנולקעג טָאה ןָאפעלעט רעד .טכַארבעג

 קירוצ ןלעטשפיורַא ןוא תועט םעד ןּפַאכקירוצ ? ?ןסָאריּפַאּפ, ןעמ טליּפש ןעוו

 רימ ןבָאה ןכָאװ 6-5 ןופ ףיולרַאפ ןיא .טעּפשדוצ ןעוועג ןיוש זיא *ןסָאריּפַאּפ,

 ןיא טלמַאזעגנָא טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ סָאװ וורעזער ןשּפיה םעד טגיילרעד

 ןכָאנ טיּפָארּפ ןטימ ןלייט טלָאזעג ךיז ןעמ טָאה טקַארטנָאק ןטיול) קנַאב

 ןענייז םיפתוש עניימ .(ןגירק טפרַאדַאב ךיא בָאה קלח ןטסערג םעד ןוא ןָאזעס

 --- טגָאזעג רעסעב רעדָא -- ןעגנַאגעגרעטנוא יז זיא'ס .ּפעק ןָא ןעגנַאגעגמורַא

 ,טנרָאװעג רעבָא ייז בָאה ךיא ...ףיש ענעגייא רעייז ןעקנוזעג ןבָאה ייז

 -עטַאר וצ *רָאטקָאד, ַא טפרַאדַאב ךיוא ןעמ טָאה רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא

 ןיא ןליפש ןעמוקעג עפורט רעד טימ קינלוקס השנמ זיא .סענזיב יד ןעוו

 -ּפָאה ןיא ןליּפש ןרָאפעג ןענייז עּפורט ןיימ טימ ךיא ןוא רעטַאעט-ילניקעמ

 לָאז'כ טגנַאלרַאפ ןבָאה םיפתוש עניימ ןוא ןירג רַאקסָא ,רעטַאעט:-ןָאסניק

 טליּפשעג ןבָאה רימ .טגָאזעגּפָא ךיז ךיא בָאה םעד ןופ .*ןסָאריּפַאּפ , ןליּפש

 רימ ...הסנכה ןייק טכַארבעג טשינ טָאה'ס ,*טכַאנ-הּפוח יד; ןכָאװ עכעלטע

 -רעד וצ סָאװ ןעוועג טשינ שממ ןיוש זיא'ס ;טגיילרעד טשינ קסע םוצ ןבָאה
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 לעוװ עינַאװערָאה רעקיטולב רָאי ןצנַאג םעד ןופ זַא טסואוועג בָאה'כ ....ןגייל

 סָאװ רַאלָאד טנזיוט יד ןגָארקעגסױרַא בָאה'כ סָאװ קילג ַא . ..יקנ סױרַא ךיא

 קילג ַא ךיוא זיא'ס .גנוריפפיוא יד ןכַאמ וצ טייצ-רעמוז טגרָאבעגסיױא בָאה'כ

 ךיא בָאה ןטסולרַאפ יד רַאפ .טיפָארּפ םוצ רָאנ ףתוש ַא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ

 טליּפשעג ןבָאה רימ סָאװ טייצ עצנַאג יד לייוו ,טַאהעג טשינ תוירחא םוש ןייק

 יד ץוח) םיפתוש עניימ יו גנולייטוצ-םומינימ עקיבלעז יד ןעמוקַאב ךיא בָאה

 ,ןַאמדירפ קחצי טימ טלייטעג ךיז בָאה ךיא סָאװ טלעג *עקסרָאטװַא;

 ןיימ ןסירעגרעביא ךיא בָאה רעטַאעט?ןָאסניקּפָאה ןיא ןלָארטסַאג יד ךָאנ

 -ַאעט-טירטס-טַאנלָאװ ןופ םיתב-ילעב יד .רעטַאעט-ילניקעמ ןטימ תופתוש

 ןוא ךימ ןדַאלעגנייא ןבָאה ,טַאלבנעזָאר סקַאמ ןוא ןָאסבָאקיישזד גניווריוא ,רעט

 ,עיפלעדַאליפ ןיא חסּפ בוט"םוי ץנַאג עּפורט רעייז טימ ןליּפש וצ לזיימ ַאלעב

 20 לטיֿפַאק

 ךָאי עטוג ןביז עניימ

 עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט - טירטס - טַאנלָאװ רע

 ןרָאטקעריד יד .חסּפ זיב טּפעלשרעד תורצ טימ םיוק טָאה

 יד ףיוא טרַאװעג ןיוש ןבָאה טַאלבנעזָאר ןוא ןָאסבָאקיישזד

 טלעוּפעג בָאה ךיא ,ןחישמ ףיוא יו סעיצקַארטַא רעקרָאיזוינ 2

 -נָאק ריא ןופ לעזיימ ַאלעב ןעיײרפַאב לָאז'מ ןעניקסוג ייב

 ןיא ןליּפש רימ טימ ןרָאפעג זיא יז ןוא רעטַאעט-ילניקעמ םעד טימ טקַארט
 ,"ןסָאריּפַאּפ, עיפלעדַאליפ

 רַאפ לבמַאסנַא רעטסַאּפעגוצ ַא ,עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא עּפורט יד
 "יזיא ,דלעפנהעש יעמ :סרעליּפשיוש יד ןעוועג ןענייז ייז ןשיוװצ .עסעיּפ ןיימ
 רָאטקיװ לַארטַאעט םעד ןופ יורפ יד) קיניװ יטריוג ,ןינַאט םולש ,רישעק רָאד

 .(ןהאק

 ; םירוחב ןוא ךעלדיימ ןופ רָאכ ןסיורג ַא טלעטשעגוצ טָאה עסערּפמיא יד
 בָאה םליפ םעד .סעיצַארָאקעד עטסַאּפעגוצ עיינ טלעטשַאב ךיוא ןבָאה יז
 -לעזעג ןוא לַארטַאעט רעד טגרָאזרַאפ טָאה עמַאלקער יד :טכַארבעגטימ ךיא
 ףיוא ןעמָאנ ןייז טצריקרַאפ ןבָאה רימ) ןרעקלעדנַאמ לארשי רעוט רעכעלטפַאש
 עצרַאװש יד ןיא יקב ַא ,רוחב רעלעדייא ןַא זיא ןרעקלעדנַאמ .(לעדנַאמ
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 ,סרעליּפשיוש עשידיא ןוא רעטַאעט עשידיא סָאד ביל טָאה רע) ךעלעטניפ

 -לעדנַאמ ,(תומילשב טעברַא ןייז טציא ךָאנ טוט ןוא ןָאטעג דימת טָאה רע

 רעשידיא רעד ןיא ןציטָאנ ענייז טימ בושי םעד טרעדורעגפיוא טָאה ןרעק

 ,ןטעליב ןפיוק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיא .עסערּפ

 -רָאפ רעטשרע רעד ייב דלַאב םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה עסעיּפ יד

 ךיא .חסּפ ךָאנ ןכָאװ 4 ןוא חסּפ בוט-םוי ץנַאג טליּפשעג ןבָאה רימ .גנולעטש

 ןייק ךיא בָאה עשזַאג סלעזיימ ַאלעב ץוח .טנעצָארּפיָאטורב ןגָארקעג בָאה

 רעבָא ,טנידרַאפ טוג רעייז עקַאט ךיא בָאה .טַאהעג טשינ תואצוה ערעדנַא

 םיריױטקָאד ףעטס ןייז ןוא סָאר רָאטקָאד טלָאצעגּפָא בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 עמוס עטמיטשַאב ַא ךָאװ עדעי ןקישקעװַא ןכָאנ ןוא ,עיצַארעּפָא סנוז ןיימ רַאפ

 -רעביא ,סעסקוס .,.טימ טקיטעזעג ךיז ךיא בָאה ,דניק ןטימ ןינעשזד רַאפ

 ייז ,סגרעבנערע יד ,טניירפ עניימ ןעוועג ןענייז גלָאפרעד ןיימ טימ ךעלקילג

 ,עימלעדַאליפ ןיא טסעג עטפָא ןעוועג ןענייז

 םוצ ןעמוקוצ טנעקעג טשינ ןעמ טָאה גָאטײב תבש ןעגנולעטשרָאפ יד וצ

 -עט-טַאנלָאװ רעד .(רָאמיטלאב ןיא טליּפשעג רימ ןבָאה סקיטנוז) רעטַאעט

 -ַאב ןעוועג ןענייז ןסַאג יד .טָאטש ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ךיז טניפעג רעטַא

 ,דרעפ ףיוא יײצילָאּפ טָאה גנונעדרָא ןטלַאהעג .,ןטייז עלַא ןופ טרעגַאל

 רימ וצ ןפָאלעגפױרַא זיא ,גָאטײב תבש ,גנולעטשרָאפ-עניטַאמ ַא ךָאנ

 .ןרעקלעדנַאמ טניירפ ןיימ ןסילוק יד רעטניה

 -ַאעט ןיא גָאטיײב טנייה ןעוועג זיא'ס רעו טסייוו ריא ,ווָאקָאלבַאי --

 -לעב רעד ,ןייטשלעדע רָאדיזיא -- החמש ןופ םינּפ ןייז טכייל --- ? רעט

 !רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס םענופ תיבה

 -לעדַאליפ ןיא רעטַאעט ןיא םיצולּפ רע טמוק יו --- ? ןייטשלעדע --

 ? גנולעטשרָאפ יד ןעזעג טָאה רע -- ךימ טרעדנואוו -- ? עיפ

 טעװ רע זַא ןבעגרעביא ךייא לָאז'כ ןטעבעג ךימ טָאה רע ,רעכיז ---

 ..יןעז ךייא ליוו רע .רעטַאעט ןגעקטנַא ,רָאטס-גָארד ןיא ךייא ףיוא ןטרַאװ

 ...רשפא

 ןביוהעגנָא רימ טָאה'ס .ןָאטרעביא ךיז ףרַאד'כ ? רימ ףיוא טרַאװ רע ---

 ךיא בָאה קרָאי-וינ ןיא ? רימ ףיוא טרַאװ ןייטשלעדע .טנעה יד ןופ ןלַאפ וצ

 רעיָאל ַא זיא רע זַא טסואוועג בָאה'כ ."לַאיָאר; ןיא לָאמַא ,ןעזעג ןטלעז םיא

 זיא ,קנַארק ןוא טלַא ןיוש זיא ןייטשלעדע עלעסָאי עטַאט ןייז .(טַאקָאװדַא)

 ,רָאטס-גָארד םוצ רעבירַא ןיב ךיא ,רעטַאעט רעייז רעביא הנוממ רעד רע

 טָאה --- גלָאפרעד רעייא טימ ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,ךייא סירגַאב ךיא --

 ןיב ךיא -- .טנַאה ןיימ קידנקירד ,שילגנע ףיוא ןעמונעגפיוא ןייטשלעדע ךימ
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 םוצ זיא'ס .גנולעטשרָאפ רעייא ןעז וצ עיפלעדַאליפ ןייק ןעמוקעג לעיצעּפס

 .עניב רעד ףיוא ןעזעג ךייא בָאה ךיא סָאװ לָאמ ןטשרע

 תואצוה:ןַאב ןרָאּפשרַאפ ןוא קרָאי-וינ ןיא ןעז טנעקעג ךימ טָאה ריא ---

 ןיא ןכָאװ 18 טליּפשעג עסעיפ יד בָאה ךיא -- טלציוועג ךיז ךיא בָאה --

 ,רעטַאעטיילניקעמ

 רעטַאעט רעזנוא ןבָאה רימ ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,ןגָאז ךייא לעוו'כ --

 ןבָאה רעטַאעט םענופ גנוטלַאװרַאפ רעד טימ .סקַאס לקיימ .וצ ןעגנודרַאפ

 ,ןברָאטשעג זיא ,טסייוו ריא יו ,סקַאס .טַאהעג טשינ תוכייש םוש ןייק רימ

 ,רעטַאעט רעזנוא ןעמענרעביא לָאז סָאװ רעמענרעטנוא ןקיסַאּפ ַא רימ ןכוז

 "קוק ַא ןעמוקעג ךיא ןיב ,גלָאפרעד רעייא טימ ךיז ט'שער קרָאי-וינ ןיא

 ףיוא ןעזעג טשינ גנַאל ןיוש ךיא בָאה ןטעליב ךָאנ גנַארדעג ַאזַא ...ןָאט

 טנייז ריא .עלייו ַא ףיוא ןצעזוצ ךיז רימָאל ...רשפא .וינעווע-דנָאקעס

 ,לקַאטקעּפס רעייא ןעזעג בָאה'כ ,ךיא ביולג ,24-33 רָאי ַא ,ןַאמ רעגנוי ַא ךָאנ

 רעד ףיוא יו רעמ םוקילבוּפ ןפיוא טקוקעג בָאה'כ : תמא םעד ןגָאז ךייא לעוו'כ

 ןעזעג ךיוא בָאה'כ !םוקילבוּפ סָאד -- עטסקיטכיוו סָאד זיא רימ ייב .עניב

 רימ ייב זיא ץלַא ןופ רעקיטכיוו .עסַאק רעד ייב ןָאטעגּפָא ךיז טָאה'ס סָאװ

 טריסערעטניארַאפ ןעוועג ריא טלָאװ : םירוביד ענעּפָא ןדער רימָאל !עסַאק יד

 ? רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס רעזנוא ןעמענוצרעביא

 -עווע-דנָאקעס ףיוא ךיא .ןרעטיצ וצ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה סיפ ןוא טנעה

 טגיניקעג ןבָאה'ס ואוו ,רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס סרעלסעק ןיא ...?וינ

 ַא טלָאצעג טשרע טָאה'מ ןכלעוו רַאפ רעטַאעט ַא ...1סרעלטסניק עכלעזַא

 עניימ טשינ ביולג'כ ?טלעג -הריד רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט 75 ןופ עיטנַארַאג

 -לקָאפייב יד ךרוד רימ ףיוא טקוק ןייטשלעדע ? םולח ַא סָאד זיא .ןרעיוא

 ןָא ןבילבעג ןיב ךיא .רעפטנע ןיימ ףיוא טרַאװ ןוא ןלירב ענייז ןופ רעזעלג

 :סױרַא למַאטש ןוא ךיז רילָארטנָאק ךיא .,ןושל

 ...יורטוצ ןרַאפ ךייא קנַאד ךיא ...ךיא ...ןייטשלעדע רעטסימ --
 רעייא ןעמענוצרעביא שטנעמ רעקיסַאּפ רעד ןיב ךיא זַא ןעקנעד ןרַאפ ןיימ'כ
 -נַאניפ יד ךיז ףיוא ןעמענ ןענעק לעוװ ךיא יצ םיוק ביולג ךיא ...רעטַאעט

 ריבג ןייק ...טרעדָאפ גנומענרעטנוא עסיורג ַאזַא סָאװ סעיצַאגילבָא עלעיצ

 טשרע ךיא ןיב ,טגָאזעג-סנייטשימ ,רעמענרעטנוא-רעטַאעט ַא ;טשינ ךיא ןיב

 ,..לַאטיּפַאק גונעג ןרָאּפשוצּפָא ןזיוװַאב טשינ ךָאנ בָאה'כ .רָאי ייווצ ַא

 ,ןייטשלעדע רימ וצ טלכיימש -- רימ טלעפעג טייקיטכירפיוא רעייא --

 קיטנָאמ ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,ךימ טגָאז -- .שיט םענופ קידנביוהפיוא ךיז

 עכעלטע ףיוא קרָאי-וינ ןייק ןּפַאכנײרַא ךיז טלָאװעג ריא טלָאװ ירפרעדניא
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 ַא ןטעברַאסױא רימ ןענעק רשפא ...ןדערכרוד ךיז רימָאל ?טייצ העש

 ! רימ טלעפעג ריא . , .(טפעשעג) *לעיד;

 סיפָא ןיא ירפרעדניא דלַאב קיטנָאמ ןפערט וצ ךיז טכַאמעגּפָא ןבָאה רימ

 ,קרָאי-וינ ןיא ,רעטַאעטיוינעװע-דנָאקעס םענופ

 טימ ןלַאפַאב עּפורט יד רימ זיא עניב רעד רעטניה קידנעמוקקירוצ

 : ריגיינ

 ?ןיישזַאגנַא זנוא טסעוו ? בוט-לזמ ןשטניוו ןיוש ריד ןעק'מ ,יבַאי ,ונ --

 גניוריוא רימ טָאה -- !קידלזמ ריד ןיב ךיא ,םייח ,ןיוש וטסעז --

 יעמ !רבח ,לזמ טימ ןייז ריד לָאז --- עציײלּפ ןיא .טּפַאלקעג ןָאסבָאקיישזד

 "עגוצ ןוא רימ טימ טּפַאכעגמורַא ךיוא ךיז טָאה ןָאסבָאקיישזד-דלעפנהעש

 ,סטוג סָאדלַא טעוועשטניוו

 ןסיוו טלָאװעג ַאלעב טָאה -- !ןייטשלעדע ,טלָאװעג רע טָאה סָאװ --

 -אצוי ןופ .גנולעטשרָאפ רעזנוא ןעזעג ,רעטַאעט ןיא ןעוועג זיא רע --

 רעייז ןעמענוצרעביא ןלעב ַא ןעוועג טלָאװ ךיא יצ טגערפעג רע טָאה ןגעוו

 ןינע םעד ךיא בָאה ? תולד ןיימ טימ ?סָאװ טימ ?ןעמענרעביא ,רעטַאעט

 קיטנָאמ ןרָאפוצנײרַא ךיא קנעד סלַאפנדעי .טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא

 רעייא טימ ןעז ךיז ריא טעװ ?ַאלעב ,ןרָאפטימ טליוו ריא .קרָאי-וינ ןייק ירפ

 ,יקעשזד ןיימ טימ שינָאפעלעט ןדערכרוד ךיז לעװ ךיא ןוא ַאטינַא לרעטכעט

 ןלעװ רימ ןוא ָאּפעד-עיניײװליסנעּפ ףיוא ןפערט ךיז רימ ןלעװ גָאטימ ךָאנ

 ,גנולעטשרָאפ-טנוװָא יד ןליּפש וצ עיפלעדַאליפ ןייק ןעמַאזוצ ןרָאפקירוצ

 .-ב
 ןױש ןבָאה ,רעטַאעטיוינעװעידנַאקעס םענופ סיפָא ןיא קידנעמוקניײרַא

 "ענעב רעד ןוא סקילע רעדורב ןייז ,ןייטשלעדע רָאדיזיא טרַאװעג רימ ףיוא

 ,רעדיינש ּפיליפ רעטלַאװרַאפ-טיפ

 ליפוצ -- טקנוּפ םוצ ןעמוקעגוצ רָאדיזיא זיא --- ווָאקָאלבַאי רעטסימ ---

 ךָאד טפרַאד ריא ,טשינ ךָאד ריא טָאה קרָאי-וינ ןיא ןעגנערברַאפ וצ טייצ

 רעזנוא ןעמענרעביא טליוו ריא :ץרוק ןכַאמ סע רימָאל ,ןליּפש ןרָאפקירוצ

 ? רעטַאעט

 ַא רָאנ זיא'ס -- טסיירד טרעפטנעעגּפָא ךיא בָאה -- !לודג דובכב

 ?ןריטסעווניא ךיא ףרַאד לפיוו ? סעיצידנָאק יד ןענייז סָאװ ? רקי-המ : עגַארפ

 טלָאז ריא טָאטשנָא ,ךייא רַאפ ךעלגנעגוצ רעייז ןכַאמ סע ןלעװ רימ ---

 ןבעגרעביא ךייא רימ ןלעוו ,(טלעג"הריד) טנער עמוס עטמיטשַאב ַא ןלָאצ זנוא

 ןעמענ ללכב גנומענרעטנוא-רעטַאעט רעד רַאפ .טנעצָארּפ ףיוא רעטַאעט סָאד

 ןלעװו טנער םעד רַאפ ;טײקכעלטרָאװטנַארַאפ םוש ןייק ךיז ףיוא טשינ רימ
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 "גייא רעד ןופ טנעצָארּפ 121/ גנולעטשרָאפ רעדעי ןופ ןעמענרעטנורַא רימ

 תואצוה עקירעביא יד !ריא טנייז רעטַאעט םענופ תיבה-לעב רעד .עמַאנ

 זיולב ןלעטשוצ רימ ןפרַאד טנעצָארּפ 121/ יד רַאפ .ןייטשסיוא ריא טפרַאד

 ,רעטַאעט םענופ טנעוו ריפ יד

 -- עיציזָאּפָארּפ רעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ךיא בָאה -- !םיכסמ ןיב'כ --

 סיוארָאפ ןיא ןגיילסיוא ןפרַאד טשינ ךָאד ךיא לעװ טנעצָארּפ ףיוא ביוא

 ,ךיא טכַארט -- טנער ןכעלרעי םעד רַאפ דלָאג ליפױזַא

 טלכיימש -- ? ןגיילסיוא ריא טנעק (גנורעכיזרַאפ) "יטירויקעס, לפיוו ---

 ,רָאדיזיא רעטנוא

 -- וויאַאנ ךיז ךיא ךַאמ ---? *יטירויקעס/, טסייה סָאװ ? *יטירויקעס; --

 עסַאק רעד ןופ טנעצָארּפ רעייא ןגירק ךָאד טפרַאד ריא ? *יטירויקעס; סָאװ ֹוצ

 -אלכ ךיז ךיא ךַאמ --- ? גנורעכיזרַאפ ערעסעב ַא ךָאנ ריא טפרַאד ,טנוװָא ןדעי

 "נייא ןעמ ףרַאד טפעשעג ַא טכַאמ'מ ןעוו זַא טוג ץנַאג סייוו ךיא שטָאכ ,עדי

 ןעמוקכָאנ טעוו'מ זַא דגנכש-דצ םעד ןרעכיזרַאפ וצ עמוס עסיוועג ַא ןגייל

 "יטירויקעס, יד טלָאװ ,טַאהעג ךיא טלָאװ --- .ךַאמּפָא םענופ סעיצידנָאק עלַא

 עיפלעדַאליפ ןיא ךָאנ טגָאזעג ךייא ךָאד בָאה'כ .ןעוועג טשינ טלַאהּפָא ןייק

 ,..טשינ ךיא ןיב טסילַאטיּפַאק ןייק זַא

 --- ןגיילנייא טעוװ ריא סָאװ לקינ ןדעי ןגירקקירוצ ריא טעװ רָאי ןכָאנ --

 םעד ןביירשרעטנוא טעוװ ריא יוװ ךיג ױזַא --- .ןייטשלעדע רימ טרעכיזרַאפ

 טנזיוט 12710 ןופ עמוס ַא ןבָאה דלַאב ריא טעװ ,רעטַאעט ןפיוא טקַארטנָאק

 (טרישזנַארַא) "טקובעגע ןיוש טָאה רעדיינש סָאװ ןטיפענעב יד ןופ רַאלָאד

 ןריפנָא ןוא ןליּפש טעוו'ס רעוו טסייוומ רעדייא ךָאנ ,ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ

 ...ןענעק טעװ ריא !קנַאב רעד ןיא טלעג זיא סָאד ,רעטַאעט רעזנוא טימ

 טלעג-טיפענעב סָאד -- ּפָא דלַאב ךיז ךיא לסיירט -- !טשינ סָאד --

 טעוויס ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןליּפשּפָא לעוו'כ ןענַאװ זיב ןרירנָא טשינ ךיא לעװ

 ןטימ ןריפוצנָא האוולה ַא ץעגרע ןגירק וצ חומ רעד ןרַאד גונעג ךָאנ רימ

 -עפערעד רעד רַאפ גנוריפפיוא עיינ ַא ןטיירגוצוצ ןוא רעמוז ןכרוד רעטַאעט

 רַאפ טלעג ןגרָאב וצ ואוו ןכוז ןייג טציא ךיא לָאז .רעבמעטּפעס ןיא גנונ

 ?"יטירויקעס;

 ןיב ךיא .יבַאל רעד ןיא סױרַא ןענייז סקילע רעדורב ןייז ןוא רָאדיזיא

 ןעמונעגסױרַא רע טָאה רעטרעוװ ןָא ,רעדיינש ּפיליפ טימ סיפָא ןיא ןבילבעג

 ַא ןופ עטסיל ַא ןזיװַאב רימ טָאה רע ןוא ךוב ןקיד ,ןסיורג ַא עפַאש ַא ןופ

 םעד רַאפ סטיפענעב ערעייז טלעטשַאב ןיוש ןבָאה עכלעוו סעיצַאזינַאגרָא לָאצ

 .ןָאזעס ןקידנעמוק
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 ןעק ,*רַאטס; רעזנוא ןייז טעוו'ס רעוו ןסיוו ןלעוװ רימ יו לענש ױזַא --

 -- רַאלָאד טנזיוט 100 ןופ עמוס ַא ףיוא סטעקיט ןוא סטיפענעב ןפיוקרַאפ ךיא

 ןרעפיצ ןענייז סָאד !טעז טָא .ןזיװַאב ןיוש סע בָאה'כ -- .רימ רע טרעכיזרַאפ

 .סטיפענעב עקירָאיַארַאפ יד ןופ

 ,סטיפענעב יד ןופ ןגעמרַאפ ַאזַא ןעמעננײרַא ןעק רעטַאעט ַא ביוא ---

 .ךיא גערפ --- ? ןריטסיזקע טשינ ןענעק ייז סָאװ סע טמוק יוװ ָאט

 -- (עסַאק) *סיפָא-סקַאב;א ַא ןבָאה ךיוא ןעמ ףרַאד סטיפענעב יד וצ ---

 ןיא טגנַאלרעד ָאד טָאה'מ סָאװ ןסעיּפ יד טימ -- רעדיינש רימ טרעלקרעד

 רעד וצ ןדיא יד ןעגנערב טנעקעג טשינ ןעמ טָאה רָאי רָאּפ עטצעל יד

 .תורצ ףיוא ןעוועג עקַאט ןעמ זיא ...עסַאק

 .ןעמוקעגקירוצ ןענייז סקילע ןוא רָאדיזיא

 זנוא טימ ןײגפיורַא ןוא ןייז טוג ױזַא טליוו ריא ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 סרעטָאפ רעזנוא ןָא -- רָאדיזיא ךימ טעברַאפ --- זיוה ןיא רעטָאפ ןיימ וצ

 ןגעװ ןרעה ךיא רע לָאז ,ןָאט טשינרָאג יוו-ייס רימ ןענעק גנומיטשוצ

 ןעגנַאגעג רימ ןענייז .ךיז טלדנַאה'ס סָאװ

 ַאנילוַאּפ ןירעליּפשיש יד ,רעטומ יד טָאה ריט יד זנוא רַאפ טנפעעג

 ,ןייטשלעדע

 םייב טצפיזעגסױרַא יז טָאה -- טנוזעג טשינ ךעבענ זיא עלעסָאי ןיימ ---

 ןיא ךיבענ טגיל עלעסָאי ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,טמוק ,טמוק --- ,ךימ ןסירגַאב

 .י.טעב

 םענופ רענָאיּפ רעטסואווַאב רעד ןגעלעג זיא רעמיצ-ףָאלש ןלעקנוט ַא ןיא

 ערדלָאק רעטקעדעגרעביא רעד ךרוד .ןייטשלעדע עלעסָאי רעטַאעט ןשידיא

 .דניק ַא ןופ יװ עלעקרוגיפ עכעלגעווַאבמוא ןַא ןקרעמ טנעקעג ןעמ טָאה

 טימ טקעדַאב ,ּפָאק רעסיורג-ךעלריטַאנמוא ןַא ןגעלעג זיא ןשיק ןסייוו ןפיוא

 "עגנָא ךימ ןבָאה ןגיוא עקידנגנירדכרוד ,עסיורג ייווצ .רָאה ערעטיש ,עיורג

 ,זָאלגעװַאב טקוק

 ןכלעו ןגעוו רעליּפשיש רעד ...ןַאמרעגנוי רעד זיא סָאד ,ַאפַאּפ --

 טָאה -- !!!וָאקָאלבַאי !וָאקָאלבַאי זיא ןעמָאנ ןייז .טלייצרעד ריד בָאה'כ

 "רעד רע ,טריזילַארַאּפ זיא רעטָאפ ןיימ --- .םיא וצ ןגירשעגרעבירַא רָאדיזיא

 .רעטַאעט רעזנוא ןעמענרעביא ליװ ווָאקָאלבַאי ,ַאּפַאּפ .טוג ױזַא טשינ טרעה

 וטסגָאז סָאװ ...טשינ ךיוא *יטירויקעס, ןייק ,טשינ רע טָאה טלעג ןייק

 ?ַאּפַאּפ

 רימ ןופ ןעמונעגרעטנורַא טשינ טייצ עצנַאג יד טָאה ןייטשלעדע עלעסָאי

 :טדערעגסױרַא רע טָאה ךעלדנע .,ןקילב ערַאטש ענייז
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 ? רעטַאעט ןיימ טסליוו ,(ווָאקָאלבַאי טָאטשנָא) ווָאקלָאבַאי --

 ,ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ בָאה'כ

 ..."יטירויקעס; ...טלעג ןגײלנײרַא ןעמ זומ רעטַאעט ַא ןיא --

 -עגרעבירַא ךיא בָאה --- ןייטשלעדע רעטסימ ,טכערעג טנייז ריא ---

 -עג בָאה'כ ...ןגיײלוצניײרַא סָאװ טַאהעג ךיא טלָאװ יאוולה --- םיא וצ ןגירש

 ...טשינ ךיא בָאה טלעג ןייק זַא ןרָאדיזיא רעייא טגָאז

 "יוט ַא ?רַאלָאד 1500 ַא ץעגרע ןגירק טסנעק ,ווָאקלָאבַאי ,רימ גָאז ---

 -דוג; ןזייווַאב טזומ .. ,טסײטשרַאפ ...טלעג סָאד ױזַא טשינ זיא'ס ? רעטנז

 ...טשינ טסַאּפ'ס ,(סערעטניא) "ליוו

 -ַאב ךיא ליוו -- ןגירק ָאי רשפא ךיא ןעק רעטנזיוט ַא זַא ביולג'כ --

 ןטימ ןריפוצנָא טלעג גונעג ןפרַאד לעוו'כ -- ...סענזיב ןיימ'כ זַא ןזייוו

 ךיא לעװ סטיפענעב יד ןופ טלעג סָאד .םישדח-רעמוז יד ךרוד טפעשעג

 ןיירַא ךיא ץַאש --- ּפָא טליּפש'מ ןענַאװ זיב סניימ טשינ זיא'ס ; ןרירנָא טשינ

 .ןדנ ןיא

 רעד -- ןלױפַאב עלעסָאי טָאה -- !רעטַאעט סָאד םיא ביג ,רָאדיזיא --

 וצ םוק ,רימ טסלעפעג ?וָאקלָאבַאי ?ןעמָאנ ןייד זיא סָאװ -- ןַאמרעגנוי

 .רעטנזױט ַא ץעגרע גירק .ןדער וצ רעווש רימ זיא'ס ,טעב םוצ רעטנענ

 ןָא טנער רַאלָאד 500 טנזיוט 75 ןופ ...רעטַאעט ַאזַא ןעגנידרַאפ טשינ ןעקימ

 רַאפ טוג טשינ זיא'ס ,ןטייל רַאפ טשינ טסַאּפ'ס ? טסייטשרַאפ ,*יטירויקעס;,

 -קירוצ רָאדיזיא ריד טעװ טלעג סָאד ןבָאה ןפרַאד טסעוו וד ןעוו . . , ךיוא ריד

 -לָאבַאי ,ּפָא טשינ סע גייל ...ןבעגקירוצ םיא טסלָאז ,רָאדיזיא ,טסרעה .ןבעג

 "ויקעס, סעמוס עסיורג טימ רעטַאעט ןפיוא םינלעב גונעג ןבָאה רימ ,ווָאק

 ,טשינ ייז ןליוו רימ ...,"יטיר

 "יזיא ךיא גָאז -- סיִפָא ןיא ןייז ךיא לעוװ ייווצ רעדָא העש ַא ןיא --

 סָאד ןקידיילרעד טנייה ךָאנ רימ ןלעװ טלעג ןגירק לעוו'כ ביוא -- ןרָאד

 ,טפעשעג

 ,יורפ ןייז טימ ןוא ןעלעסָאי טימ טנגעזעג ךיז בָאה'כ

 -- ןטעבעג ךיז עלעסָאי טָאה --- ווָאקלָאבַאי ,ןעז ןעמוק ךימ טסלָאז --

 ...טײרלָא ןייז טסעוװ ,רימ טסלעפעג וד ...ןסעומש רימ ןלעוו ףױרַא םוק

 טָאה ּפָאק ןיא ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא רעטנורַא ךיא ןיב רעטרעדורעצ ַא

 -ויקעסע ָאי ןיוש ביוא ? רַאלָאד 1500 ןעמ טגירק ןעמעוו ייב : טשיורעג רימ

 ךָאד בָאה'כ .רַאלָאד 1500 ןבעג ןוא טרָאּפס ַא יװ ןזייװַאב ךיז רימָאל ,"יטיר

 -ַאב רעטעּפש סע לָאז'כ ביוא טלעג סָאד ןרעקמוא רימ לָאז'מ זַא גָאזוצ ַא

 סיסימ ןוא רָאטקָאד -- ? האוולה ַא ךָאנ ןדנעוו ךיז ךיא ןעק ןעמעוו וצ ,ןפרַאד
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 "ייז עיצַאוטיס רעקיטציא רעד ןיא .קנַאדעג ןפיוא רימ טמוק -- !גרעבנערע

 | ,רימ וצ ןטסטנעָאנמַא ייז ןענ

 ייז בָאה'כ ,סגרעבנערע יד וצ טרינָאפעלעט בָאה'כ .ןָאטעג ןוא טכַארטעג

 -ָאד 1500 יד ןעמ טמענ ואוו :רקיע רעד ןוא ,עטכישעג עצנַאג יד טלייצרעד

 -- סגרעבנערע יד ןגָאז -- טלעג סָאד ןעייל וצ רימ טיירג ןענייז ייז ? רַאל

 1500 ףיוא קעשט ַא טימ סקנָארב יד ןופ סױרַא ךיילג טרָאפ רָאטקָאד רעד

 ,רימ ייז ןרעכיזרַאפ --- רַאלָאד

 בָאה'כ .רעטַאעט םענופ סיפָא םוצ ןפָאלעג ךיא ןיב החמש סיורג טימ

 זיא טייצ רעד ךרוד .ןריּפַאּפ עקיטיונ יד ןטיירגוצ לָאז רע ןרָאדיזיא ןטעבעג

 ןבָאה רימ ןוא ,רַאלָאד 1500 ףיוא קעשט ןטימ גרעבנערע רָאטקָאד ןעמוקעגנָא

 -קריוו ַא זיא'ס זַא טביולגעג טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה'כ .בוט-לזמ ןשטנואוועג ךיז

 | ,טייקכעל

 :לעזיימ ַאלעב טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה ָאּפעד'ןַאב ןפיוא

 ריא ךיא בָאה -- בוטילזמ ַא ןבעגּפָא ןיוש רימ טנעק ריא ,ַאלעב --

 ןיב'כ .סעיינ יד ןרעה וצ עטשרע יד טנייז ריא -- הרושב יד ןגָארטעגנגעקטנַא

 ןרָאפ רימ .רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס םענופ תיבה-לעב רעד ,לזמ טימ ,ןרָאװעג

 --- ןוא עיפלעדַאליפ ןייק קירוצ

 .טלייצרעד לעזיימ אלעב

 "רעד ןיב'כ .דייס"טסיא רעקרָאי-וינ רעד ףיוא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא

 -םיוא ןוא ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה'מ ואוו ,זיוה שידיא ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 .רעטַאעט ןשידיא ןטימ ןענַאטשעג

 םעד ןגעקטנַא טקנוּפ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,62 לוקס"-קילבָאּפ ןיא ךָאנ

 "נולעטשרָאפ-רעדניק יד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןיוש ךיא בָאה ,*קרַאּפ-דרַאוס,

 ,סלַאּפיצנירּפ יד קנַאדַא .ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג בָאה ךיא עכלעוו ןיא ןעג

 עידנעּפיטס ַא ןגָארקעג ךיא בָאה ,לעסוַאּפ טרעבָאר ןוא שטירדלָאג ןָאעל ר"ד

 רָאינעס ,רערעל ןשינעילַאטיא םעד טימ גנַאזעג ןרידוטש וצ (ּפישרעלַאקס)

 ןירערעל-גנַאזעג רענעעזעגנָא רעד טימ טרידוטש ךיוא בָאה'כ .עטנַארעטניא

 רעד ןופ רעטָאפ רעד) ָאלייפ ףעזָאשזד רעקיזומ רעד .ןָאטסעסינ םַאדַאמ

 ןליּפש טנרעלעג ךימ טָאה (ָאלייפ ַאלָאיַאװו ןירעגניז-ַארעּפָא-ןטילַאּפָארטעמ

 ָאנַאיּפ רעד ףיוא

 ּפשיױש ַא ןרעוו וצ טמולחעג ךיא בָאה ןרָאיײרעדניק עטסירפ עניימ ןופ
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 ןופ ןגָארקעג ךיא בָאה עיצַאריּפסניא יד .,רעטַאעט ןופ טריזַאטנַאפ ןוא ןירעל

 ,לעזיימ (םייח) ןַאמייה רָאיטקַא רעשידיא רעד ,ןטַאט ןיימ

 ַא ןעוו -- ַאלעב ךיז טלכיימשעצ -- הלווע ןייק טשינרָאג רעכיז זיא'ס

 "רעד ןעק ךיא ,טרערַאפ ןוא ביל טָאה יז ןעמעוו ןטַאט ריא טביול רעטכָאט

 וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשביל טסנטַאט ןיימ ןגעוו ןלייצרעד ןוא ןלייצ

 ,הדיחי-תב ןייז רימ וצ ןוא סקַאמ רעדורב ןרעטלע ןיימ וצ ,עדלָאג ןעמַאמ ןיימ

 ןטַאט ןיימ ןגעוו ןגָאז לָאז ךיא ןעוו רעדנואוו ןייק ןעוועג טשינ ךיוא טלָאװ'ס

 רעבָא ,רעלטסניק רעשידיא רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא ןגיוא עניימ ןיא זַא

 ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,ןירעליּפשיוש עשידיא ַא ןיילַא קידנעייז

 ךיז טלָאװעג טשינ רעייז ךיא טלָאװ ,רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ לבריוועג

 ןַא הרוחס ענעגייא ןייז טביול סָאװ רעיוּפ םענעי ןופ עזָאּפ רעד ןיא ןלעטש

 ןוא ךיז ןגעוו ןרעטיימורט וצ סרעליּפשיוש עסיוועג ייב טייהניואוועג עטלַא

 ןטייקכעלנעזרעפ-רעטַאעט סָאװ ןריטיצ רעסעב ןיוש ךיא לעוװ ,(.. .ערעייז

 סלַא ןטַאט ןיימ ןגעוו טלייצרעד ןוא ןבירשעג ןבָאה סרעליּפשיוש-םירבח ןוא

 ,רָאיטקַא רעשידיא סלַא ןוא שטנעמ רעכעלטפַאשלעזעג

 : טביירש קיניױװטַאב לרעב

 ַא .עניַארקוא ,סעדָא ןופ טמַאטשעג טָאה לעזיימ ןַאמייה רָאיטקַא רעד;

 ןייז ןעמוקַאב רע טָאה ,ןקיטנַא-לבעמ ןופ רחוס ןכעלגעמרַאפ ַא ןופ דניק

 "רעד עקיטכיוו ַא) עיזַאנמיג רעקיטרָאד ַא ןיא גנודליב עכעלטלעוו עטשרע

 רערעל ַא טימ טנרעלעג לעזיימ ךיז טָאה שידיא ,(טייצ רענעי ןיא גנוכיירג

 ,םייה רעד ןיא

 ןַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה עניב רעד וצ גנוגיינ ענעריובעגנייא ןייז;

 רעד ןיא טרישזַאגנַא טרעוו רע זיב ,ןרָאטַאמַא עּפורג רעגנוי ַא ןופ רעריפנָא

 ,(שטיוועקייש ריאמ-םוחנ) ר"מש ןופ טריפעגנָא עּפורט רעשידיא

 ץרוק ,ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ בױהנָא ןיא לעזיימ טמוק עקירעמַא ןייקש

 טעברַא רע .ןטָאברַאפ טרעוו דנַאלסור ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד יו םעדכָאנ

 ףיוא-טערט רע .,(יירעשעוו) ירדנוָאל ַא ןיא רעסערּפ ַא יו ןוא יירעדיינש ייב

 שיסור ףיוא ןעגנולעטשרָאפ ןיא שטיװָאקשָאמ סירָאמ טימ לָאמ ןטשרע םוצ

 ,ּפ בקעי ןוא ןידרָאג בקעי ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא דלַאב טיצ ןוא

 טנכייצ רע ואוו ,עניב רעשידיא רעד וצ רעבירַא םיא ןעניוועג ייז .רעלדַא

 ,רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ ןטריטנַאלַאט ַא ןופ ןעמָאנ ַא ךיז טכַאמ ןוא סיוא ךיז

 -קַא עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא יו טנעקרענָא לעזיימ טרעוו טייצ רעד טימ

 ,עניב רעשידיא רעד ףיוא ןרָאיט

 ,ןיצּפיל ינעק ,ָאקסעלוגָאמ דנומגיז ,רעלסעק דוד טימ ךיוא טליּפש רע;
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 םעד ןופ םוקפיוא ןטימ ...ןעלקנוטרַאפ טשינ ייז ןופ ךיוא ךיז טזָאל לעזיימ

 סצרַאװש סירָאמ ןיא לעזיימ ןַאמייה ןיירַא טערט רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 ,עּפורט

 -יובעגנייא ןַא טימ שטנעמ רעקיטסול ַא ןעוועג לעזיימ ןַאמייה זיא עבטב;

 הירב ַא ןעוועג זיא רע .רעקיריטַאס רעגיסייב ַא ,גנילציוו ַא ,רָאמוה םענער

 ןסַאּפש ענייז ןופ ,ןילַא ךיז ףיוא ךיוא ןוא ןובשח סמענעי ףיוא ןעלציוו וצ ךיז

 לעזיימ שטָאכ לייוו ,טקידיײלַאב ןענופעג טשינ לָאמנייק רענייק ךיז טָאה רעבָא

 לָאמטּפָא ,טרָאװ 'קידרעפעפ' קרַאטש ַא טימ ךיז ןצונַאב וצ טַאהעג ביל טָאה

 רעטוג ַא ןעוועג דימת רע זיא ךָאד ....'ךרבש ימ' ןשיסור ַא טימ טקָארברַאפ

 ,הלילח ,ןָאט וצ ייוו ןצעמע טניימעג טשינ לָאמנייק טָאה ןוא רעדורב

 ַא ,רעטכיד-סקלָאפ ַא ,רָאיטקַא ןַא רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא לעזיימ,

 ,טסילַאיצָאס רעטכָאקרַאפ ַא ןוא טנעגילעטניא רעשיסור ַא ,רעביירש'ןסעיּפ

 רעקיטלָאמעד רעד ןעוועג זיא רערערַאפ ןוא םידיסח עסייה ענייז ןופ רענייא

 | ןַאהַאק בייא !סטרעוורָאפי ןופ רָאטקַאדער

 -עמַא ןיא גלָאפרעד סיורג טימ ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז ןסעיּפ סלעזיימ,

 עקמעס רעדָא) יןַאמ סבייוו ןיימ' עסעיּפ ןייז טימ .טלעוו רעד רעביא ןוא עקיר

 ענייז .גנָאי ַארַאלק עסירטקַא עטמירַאב יד ןעוועג םש"הנוק ךיז טָאה (ץל

 -עג' ,'קיטלָאש עלעבואר' ,'רוטַאנ רעד ןגעק' :ןעוועג ןענייז ןסעיּפ ערעדנַא

 עלַא ןיא ןעגנוזעג ןעמ טָאה ןטעלּפוק ןוא רעדיל ענייז .ַא .א 'עביל עטפיוק

 ןענייז רעלוּפָאּפ רעייז .רעטַאעט ןיא ךיוא ןוא !רעזיײה-יטעיַארַאוװ' עשידיא

 ?עקירעמַא זיא'ס ,סענַאשטַאק ןייק טשינ טגערפי :ןטעלּפוק ענייז ןעוועג

 ןוא סעיצַאמַאלקעד עשיטסירָאמוה ןוא עטסנרע טסַאפרַאפ טָאה לעזיימ;

 םירג ןיא ןריטיצער ןוא ןרימַאלקעד טגעלפ ןײלַא רע עכלעוו ,סעיצַאטיצער

 -ָאס ףיוא טריזַאב ןעוועג ןענייז ןעגנופַאש ענייז ןופ בור סָאד .םויטסָאק ןוא

 : ןעוועג ןענייז ןעגנופַאש ענייז ןופ עטסכיירגלָאפרעד יד .ןעיידיא עשיטסילַאיצ

 "רַא םעד טריזילָאבמיס טָאה םת עקוועט .'עלעיק סָאד' ןוא 'םת עקוועט'

 .רעגנוה ןופ סיוא טייג ןילַא רע ןוא רעמיטכייר עלַא טפַאש סָאװ רעטעב

 םעד ןריטַאולּפסקע סָאװ יד ףיוא עריטַאס עקיסייב ַא ןעוועג זיא עלעיק סָאד

 ןזָאל טשינ רעמ ךיז טעוו רעטעברַא רעד :טנרָאװעג טָאה'ס ,סַאלק-רעטעברַא

 -ָאיצַאמַאלקעד' ןעמָאנ ןרעטנוא סעיצַאטיצער ענייז טימ ךוב ַא) ...!ןקלעמ

 טניפעג ןוא ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה' רעד ןופ ןרָאװעג טקורדעג זיא !ןענ

 ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא לעזיימ ,(םידיחי ייב ןוא ןקעטָאילביב יד ןיא ךיז

 ,"ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ רעדנירג יד
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 "רעד ןליפַא טָאה'מ ;טלײצרעדנָא גונעג ךיז ןעמ טָאה ןטַאט ןיימ ןגעוו

 "ישט ךס ַא ,ןגיולפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג טשינ ןענייז סָאװ *תוישעמ,, טלייצ

 ַא ןענייז ןובשח סנטַאט ןיימ ףיוא ןרָאװעג ןבירשעגוצ ןענייז סָאװ ןכַאז עוַאק

 ןייק טשינ טייוו רעבָא ,רעפיטש ַא ןעוועג זיא רע .ןבירטרעביא לסיב שּפיה

 -עג טשינ טָאה רע ,וויאַאנ ןעוועג רע זיא ןטכיזניה עסיוועג ןיא ,?קַאדושט;,

 טפָא ךיז ןצונַאב סע עכלעוו טימ קיטש-דמש עשירָאיטקַא יד ךיז ןיא טַאה

 ןבָאה עכלעוו ,ךעלעציּפש ןוא ךעלעציוו ענייז עלָא .ערעזנוא ןגעלָאק ?עסיוועג;
 ןייז ןופ ןעמונעג ךיז ןבָאה ,טייקשירטנעצסקע טימ טצענערגעג זייוונטייצ ךיז

 ןשטנעמטימ ענייז וצ טייקכעלרע ןייז ןופ ,טייקיטכערעגמוא וצ טפַאשרענגעק

 ,עניב רעשידיא רעד רַאפ ץרא-ךרד ןסיורג ןייז ןופ ןוא ךַאפ-רעטַאעט םעד ןיא

 "רעד -- רעטַאעט ןשידיא םענופ ןטסנידרַאפ ערעגָאמ סנטַאט ןיימ ןופ

 ףיוא טרידוטשסיוא סקַאמ רעדורב רערעטלע ןיימ טָאה -- ַאלעב רימ טלייצ

 ףיוא טירטס-יטסירק ןופ ןעיצרעבירַא זנוא ןזיװַאב ךיוא טָאה רע .רעיָאל

 לייוו ,"עקירעמַא ןיא טעברַאעגפױרַא ךיז, ןסייהעג ןיוש טָאה סָאד .,ןָאטנילק

 -ייועלע; ןַא ןעוועג ןיוש זיא הריד רעיינ רעזנוא ןופ ןינב םעיינ םעד ןיא

 ,קָאטש ןטפניפ םענופ ּפָארַא ןוא ףיורַא טריפעג זנוא טָאה סָאװ *רָאט

 סנטַאט ןיימ ןופ טרָאּפשעגּפָא טָאה יז סָאװ "לּפינקק סעמַאמ רעד ןופ

 רעט27 רעד ףיוא עקזייה ַא זנוא רַאפ טלדנַאהעגנייא רע טָאה ,ןטסנידרַאפ

 עבָארּפ וצ ירפרעדניא ןדעי טּפעלשעג ךיז טָאה רע .,דנַאליײא-ינוק ןיא ,סַאג

 ,טייצ-רעמוז טרפב ,םעװקַאב ןייז לָאז זנוא יבַא םייהַא טכַאניב טעּפש ןוא

 ,סרעלָאמ ,סרעקיזומ ,סרעליּפשיוש רַאפ ןפָא ןעועג דימת זיא זיוה רעזנוא

 ,ןשטנעמ-רוטלוק ןוא סרעביירש

 ןעגניז ןענרעל וצ ןביוהעגנָא ךימ עטַאט ןיימ טָאה רָאי 6 ןופ רעטלע ןיא

 -מָאקַא וצ ןזיװַאב בָאה ךיא יו ךיג ױזַא .רעדיל-סקלָאפ עשיסור ןוא עשידיא

 ָאנַאיּפ רעד ףיוא רעדָא ,ענילָאדנַאמ ,ערַאטיג רעד ףיוא ןײלַא ךיז ןרינַאּפ

 "עג ןוא עשיטילַאּפ יד ףיוא ןטַאט ןטימ ןעמַאזוצ ןטערטפיוא ןיוש ךיא געלפ

 ןיימ ןוא ךעלעדיל עניימ ןעגנוזעג בָאה ךיא .ןעגנומענרעטנוא עכעלטפַאשלעז

 ןכָאנ ."עלעיק סָאד, ,"םת עקוועט; :ןעגנופַאש ענייז טרימַאלקעד טָאה עטַאט

 ןוא ןעלטיה ערעייז ןפרַאװ ןוא ןלעטשפיוא ךיז עטלמַאזרַאפ יד ןגעלפ טרעצנָאק

 ,גנורערַאפ ןוא גנורעטסיײגַאב רַאפ ןטפול רעד ןיא ןשוילעּפַאק

 ןיימ .עסירטקַא ןַא ןרעוו לָאז ךיא טלָאװעג טשינ רעייז טָאה עטַאט ןיימ

 -רעד ָאי אקווד רע טָאה סָאד -- ןליּפש ,ןעגניז ,קיזומ וצ גנַארד ןוא טנַאלַאט

 "עט ןשידיא ןיא ןירעליּפשיוש סלַא רימ רַאפ ערעירַאק ַא ןופ רעבָא ,טקיטומ

 טָאה ,רעדיוו ,עמַאמ ןיימ .ןרעה טלָאװעג טשינ רע טָאה םעד ןופ --- רעטַא
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 ןטַאט םוצ תונעט טַאהעג טָאה יז .עניב רעד ףיוא ןעז וצ ךימ טרַאגעג ָאי

 ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ןלָאר-רעדניק יד רַאפ רָאפ טשינ ךימ טגָאלש רע סָאװרַאפ

 ךימ טָאה רעמ ץלַא ,ןרָאװעג ןיב ךיא רעטלע סָאװ : ןייז הדומ זומ'כ

 בָאה'כ .עסירטקַא ןַא יו רָאנ ,ןירעגניז סלַא רָאנ טשינ עניב רעד וצ ןגיוצעג

 .עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןליּפש וצ טייקכעלגעמ ַא ןכוז טזָאלעגסױרַא ךיז

 ךיא בָאה ייוודָארב ףיוא .ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינרָאג סָאד זיא ןטַאט ןיימ

 -מַאטס ןופ זיור, ,"רעשזדלָאס דַאלָאקָאשט; :ןטערעּפָא יד ןיא ןעמונעגלײטנָא

 "גוזעג ןוא טליּפשעג ; ןָאסלָאשזד לַא טימ ,"ַאבמַאב; ,*םײט-םָאסַאלב,, ,"לוב

 ַא ןיא ןטערטרַאפ וצ טיירג) *ידָאטסרעדנָא? ןַא ןעוועג :; ןלָאר-ןדָאזיּפע ןעג

 "עג טרישזַאגנַא ךיא ןיב ךָאנרעד ,(סניטערבוס ןוא סענָאדַאמירּפ יד לַאפטיונ

 "טייטס סוָאלק ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס םעד טימ ןיטסילָאס סלַא ןרָאװ

 טשינ רעמ ךיא בָאה עניב רעשידיא רעד ןגעוו ,ייוודָארב ףיוא *רעטַאעט

 ,טמולחעג

 ןבירשעג טָאה ,דנַאלסור ןופ ,יקצענַאשלָא ַארָאד רעטסעוװש סנטַאט ןיימ

 .עלוש רעשילַאקיזמ רעסעדָא רעד ןיא טרידוטש טָאה (ןיזוק ןיימ) ןוז ריא זַא

 ךיז טניפעג רע .ןטנעמורטסניא ערעדנַא ףיוא ןוא לדיפ ,ָאנַאיּפ טליּפש רע

 דלַאב טָאה עטַאט ןיימ ,טפנוקוצ ןייק םיא רַאפ ָאטשינ זיא'ס ואוו ןיברַאכ ןיא

 תואצוה-עזייר ערעדנַא יד ןוא עטרַאק-ספיש ַא ,"טיוויידיפַא; ןַא טקישעגסױרַא

 .קרָאייוינ ןייק יקצענַאשלָא (ארוש) רעדנַאסקעלַא קינעמילּפ ןייז טכַארבעג ןוא

 ןדער שילגנע .דנַאליײא-ינוק ןיא זנוא ייב רע טָאה טניואוועג ,ךיז טײטשרַאפ

 ןייז ןרָאװעג ךיא ןיב .ךַאװש רעייז ךיוא שידיא ,טנעקעג טשינ ךָאנ רע טָאה

 עלַא ןיא טריפעגמורַא םיא טימ ךיז בָאה'כ .ןירעזייוו-געוו ןייז ,ןירעצעזרעביא

 .רעטַאעט ַא ןיא רעקיזומ סלַא בַאשזד ַא םיא רַאפ טכוזעג ןוא ןרוטנעגַא

 ,דילגטימ ַא רַאפ ןעמונעגנָא םיא טָאה 802 לַאקָאל ןָאינוי-רעקיזמ יד

 ןבָאה ייז .בולק-רעקיזומ ןשידיא םעד ןופ טַאהעג יקצענַאשלָא טָאה תורצ

 טנעקעג ָאי טָאה עטַאט ןיימ ואוו ,רעטַאעט ןשידיא םוצ טזָאלעגוצ טשינ םיא

 טנעקעג טָאה רע סָאװ עטסעב סָאד ,רעטסעקרָא ןיא בַאשזד ַא םיא רַאפ ןגירק

 רָאכ ןטימ ןרידוטשוצנייא טייהנגעלעג עקילייווטייצ ַא ןעוועג זיא םיא רַאפ ןָאט

 םעד ןיא סנירעצנעט יד טימ טריטעּפער ןעמ תעב ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןליּפש ןוא

 "עס ,וועדעבעל ןרהא :ןעוועג ןענייז סרעליּפש-טּפיױה יד .,רעטַאעטילַאנָאשענ

 .ןײטשדלָאג ַאניז ענָאדַאמירּפ יד ןוא ןייטשנעזָאר לעומ

 רעטַאעט-לַאנָאשענ םענופ סיפָא ןיא ץיז ךיא :עטכישעג ַא ךיז טכַאמ

 ןעמַאזוצ ןלָאז רימ ןוא עבָארּפ יד ןקידנערַאפ לָאז יקצענַאשלָא זַא טרַאװ'כ ןוא

 עטערעּפָא יד טלָאמעד ןעמ טָאה טריטעּפער .דנַאלייא-ינוק ןייק ןרָאפמײהַא
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 ןיימ ףיוא .רעלדנַאס ץרּפ ןופ קיזומ טימ ווָאקַאר .נ ןופ *ןַאּפַאי ןיא לדנעמ;

 לקיימ ןוא גרעבדלָאג יאול סרעשזדענעמ יד ןשיוװצ ךוסכס ַא סיוא טכערב לזמ

 רעטַאעט סָאד טזָאלרַאפ יז ןוא ןײטשדלָאג ַאניז ענָאדַאמירּפ רעד טימ סקַאס

 ךיא זַא טגָאזעגנָא רימ ןוא ןפָאלעגניײרַא זיא יקצענַאשלָא .ןענירעד ןטימניא
 ַא רָאנ ,ןירעליּפשיוש ַא םתס טשינ ןרעוװו וצ טייהנגעלעג יד רעטציא בָאה
 בָאה'כ .עניב רעד ףיוא ןטעברַאפ ךימ טָאה'מ .טכַאנ רעביא רַאטס-טעמכ

 עלָאר-ןעיורפ-טּפיוה יד ןליּפש וצ טרישזַאגנַא ךיילג ךימ טָאה'מ ןוא ןעגנוזעג

 לעומעס ןוא וועדעבעל ןרהא טימ *ןַאּפָאי ןיא לדנעמ, עטערעּפָא רעד ןופ

 -ידיא רעד ףיוא ערעירַאק ןיימ ןביוהעגנָא ךיא בָאה םורַא ױזַא .ןייטשנעזָאר

 ,ןָא-ןביוא עמַאס ןופ דלַאב רָאנ ,ףױרַא ןטנוא ןופ ערעדנַא יו טשינ ,עניב רעש

 טימ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה סרעליּפשיוש-ןגעלָאק עניימ ןוא םוקילבוּפ סָאד

 ןוא עשידיא יד .ענָאדַאמירּפ עגנוי ,עיינ יד ,רימ ןגעוו גנורעטסײגַאב סיורג
 -זעיצַארג ,טײקנַאלש ןיימ רַאפ , : טריטנעמילּפמָאק רימ טָאה עסערּפ עשילגנע
 ךוּפיה רעד רָאג .ָאנַארּפָאס-רוטַארָאלָאק רעשיריל ,רעטלושעג ןיימ רַאפ ,טייק

 ןעגניז עכלעוו ,סענָאדַאמירּפ עקיטסורבלופ ,עקיבייל-רעווש ,עפייטש יד ןופ
 רַאפ זיא עניב רעד ףיוא ךיז ןגעװַאב ןוא ןדער סָאד רעבָא ,סעקירַאנַאק יו
 זיא טנעמילּפמָאק רעטסעב רעד .ןבירשעג ייז ןבָאה -- *. ..שינעמוקּפָא ןַא יז
 ןוא ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יו ןושל-עמַאמ ,שידיא דער ךיא סָאװ ןעוועג רימ רַאפ
 ןרָאיטקַא יד ןענייז סרעטַאעט עלַא ןופ .טנעצקַא רענַאקירעמַא ןַא טימ טשינ
 ןזיװַאב םיצולּפ ךיז טָאה סָאװ ענָאדַאמירּפ ּפיט םעיינ םעד ןקוקנָא ןעמוקעג

 ,לעזיימ ַאלעב ,רעטכָאט סלעזיימ :וינעווע-דנָאקעס ףיוא

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא טרָא ןייז ףיוא זיא ןברָאטשעג זיא רעלדנַאס ץרּפ ןעוו
 רעצרוק ַא ןיא .יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק סלַא

 "יא םענופ ןרָאטיזָאּפמָאק עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא טייצ
 -יּפשיוש ןוא ענָאדַאמירּפ יד גנַאל-ןרָאי ןבילברַאפ ןיב ךיא .רעטַאעט ןשיד
 רימ ןבָאה ךעלדנע .וועדעבעל ןרהא טימ רעטַאעטילַאנָאשענ םענופ ןירעל
 רעדנואוו ַא זיא ,סעיציבמַא ערעזנוא טכיירגרעד ,ךיא ןוא קצענַאשלָא ,עדייב
 -מָאק ַא --- רע ? "םימשה ןמ גוויז; ַא ןענייז עדייב רימ זַא ןטלַאהעג טָאה'מ סָאװ
 עקַאט רימ ןבָאה ? ךודיש רעטכעלש ַא .ענָאדַאמירּפ ַא --- ךיא  רָאטיזָאּפ
 ,טַאהעג-הנותח

 ןעמוקעגסיוא ךיוא רימ זיא לזמ ןיימ ףיוא סָאװ טריצלָאטש רעייז בָאה'כ

 רעלעניגירַא רעד ןיא *ַאיטַאקא ןופ עלָאר-טּפיױה יד ןעגניז ןוא ןליּפש וצ

 עלָאר יד .?ץנירּפ-טנעדוטס, עטערעּפָא סגרעבמָאר דנומגיז ןופ גנוריפפיוא
 רעטעּפש רעד) דניירפנעזייוו ינומ טליּפשעג טָאה "קינ; רענלעק םעד ןופ
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 לעומעס טליּפשעג טָאה רָאסעּפָארּפ םעד .(ינומ לוָאּפ רענערָאװעג-טמירַאב

 בָאקיישזד :עיצקעריד .שידיא ףיוא ןעוועג זיא גנוריפפיוא יד .גרובנעדלָאג

 | .סבָאקיישזד

 טייצ רעצנַאג רעד ךרוד עניב רעד ףיוא טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג בָאה ךיא

 ,ןייז טנוזעג לָאז ,ַאטינַא לרעטכעט ןיימ טימ טרעגנַאװשעג בָאה ךיא סָאװ

 סנעדַאפדלָאג םהרבא ןבילברַאפ ןוא ןעוועג זיא עלָאר-גנילביל ןיימ

 וצ טפַאשביל ַא ןצרַאה ןיא ןגָארטעג ךיא בָאה ןָא זייוודניק ןופ ,"תימלוש

 ןוא ןליּפש וצ : עיציבמַא ןייא טַאהעג בָאה'כ .עטערעּפָא רעשירָאטסיה רעד

 עניב רעשידיא רעד ףיוא ענָאדַאמירּפ ַא רַאפ ."תימלוש. ןופ עלָאר יד ןעגניז

 ןענעק ףיוא רָאנ טשיינ טַאטסעטַא ןַא יו ןעוועג "תימלוש; ןופ עלָאר יד זיא

 טליּפשעג טשינ טָאה סָאװ ,ןירעגניז ַא ,ןליּפש ןענעק ףיוא ךיוא רָאנ ,ןעגניז

 -ירּפ לטיט ןפיוא ןרידנעטערּפ טנעקעג טשינ טָאה ,"תימלוש. ןעגנוזעג ןוא

 ןוא ןעגנוזעג בָאה'כ ,ןטלַאהעגסױא ךיוא ןעמַאזקע םעד בָאה ךיא .ענָאדַאמ

 טימ ."תימלושק ןופ גנורישזנַארַא עשינָאפמיס סיקסנישמור ףסוי טליּפשעג

 טלָאמעד זיא סָאװ גנוניימ יד רעביא ךיא רזח טייקנדיישַאב רעטסערג רעד

 : עלָאר יד ןעגניז ןוא ןליּפש ןיימ ןגעוו עסערּפ רעד ןיא ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא

 ."עניב רעשידיא רעד ףיוא תימלוש עטסעב יד זיא לעזיימ ַאלעב;

 -טסנוק ןיא ץרַאװש סירָאמ טימ טליּפשעג טייֵצ עצנַאג יד טָאה עטַאט ןיימ

 -רָאפ ַא ןעזעג ןוא עשזָאל ַא ןיא ןסעזעג ןענייז ךיא ןוא עמַאמ ןיימ .רעטַאעט

 -עג ךיוא זיא ןעמַאזוצ זנוא טימ ."רוכזיצ עמַארד סרעלקעס .ה ןופ גנולעטש

 ןלָאװקעגנָא ןבָאה רימ .רעלוקס יבצ רבח רעביל ןוא רעליּפשיוש רעד ןסעז

 ענעצס ַא ןיא .טייקכעלגעוװוַאב ןוא עיצַארג ןייז ןופ ,ןליּפש סנטַאט ןיימ ןופ

 -רעסַאװ ַא רעביא עשטנעראּפ ַא ןעגנירּפשרעבירַא טפרַאדַאב עטַאט ןיימ טָאה

 .קישטנַאמנגנוי ַא ןופ טייקטכייל רעד טימ ןָאטעג סע רע טָאה ,לקירב

 רעלוקס ךיז טָאה -- !ןטַאט ןייד ןָא קוק ,ַאלעב !ןעלזיימ ןָא טקוק ---

 !תונמאנב ,"קישטיָאב; ַא -- ןרעדנואוװוּפָא טנעקעג טשינ

 עזָארּפ יד ןדערסױרַא ליוו עטַאט ןיימ יו טקרעמַאב ךיא בָאה לָאמַאטימ

 טגנערטש רע .סױרַא טשינרָאג טמוק ליומ ןייז ןופ רעבָא ,ןגָאז ףרַאד רע סָאװ

 "נייא רימ זיא ץרַאה סָאד .טשינ טייג'ס ןוא ןדער וצ תוחוכ עלַא טימ ןָא ךיז

 -יּפשיוש רעד ןענַאטשעג ךיוא זיא עניב רעד ףיוא ןטַאט ןיימ טימ ,ןלַאפעג

 טלַאה עטַאט ןיימ זַא טקרעמַאב אמתסמ טָאה רע .ןַאמגינָאה גניווריוא רעל

 ןפלָאהעג ןוא טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןפָאלעגרעבירא רע זיא ,ןלַאפמוא םייב

 טָאה עלָאר סנטַאט ןיימ טקידנערַאפ .עניב רעד ןופ ןטַאט ןיימ ןריפרעטנורַא

 ,גרעבסַארטש השמ רעליּפשיוש רעד ןיוש
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 ַא ןגָארקעג טָאה רע .טירטפיוא רעטצעל סנטַאט ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 טשינ ןיוש ךיז רע טָאה טייהקנַארק רעד ןופ ןוא ,עניב רעד ףיוא "קוָארטס;

 -ַאב זיא יז .ןברָאטשעג עמַאמ ןיימ זיא םעדכָאנ דלַאב .ןעײרדסױרַא טנעקעג

 -עג זיא עטַאט ןיימ .סנעײלַא-לקירטַאעט רעד ןופ םלוע-תיב ןפיוא טקידרע

 "נַא-סָאל ןיא סקעמ רעדורב ןיימ ייב טסַאג-וצ ןעוועג זיא רע ןעוו ןברָאטש

 זיא רימ ףיוא .ןרָאװעג טקידרעַאב טרָאד זיא רע .עינרָאפילַאק ,סעלעשזד

 ה"ע עטַאט ןיימ סָאװ עיצידַארט:רעטַאעט יד ןצעזוצרָאפ בוח רעד ןלַאפעג

 .ןבעל ץנַאג ןייז דובכ טימ ןטלַאהעגנָא טָאה

 סע טביוה .,*דלָאג זיא טצנַאלג סָאװ ץלַא טשינ; :לטרעוו סָאד טגָאז יו

 -ימַאפ ןיימ ...רעטנורַא זיב ןיוש סע טייג ,ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ןייג וצ ןָא

 רעדנַאסקעלַא ןַאמ ןיימ .טרַאװרעד בָאה ךיא יװ ןעוועג טשיינ זיא ןבעל-ןעיל

 טריפרעד טָאה'ס זיב ,ךיז ןשיוצ טמיטשעג טשינ ןבָאה ךיא ןוא יקצענַאשלָא

 ,טג ַא וצ
 5 לא

| 

 "ןַאב רעד ןדלָאמעג טָאה -- ! ןָאשייטס טירטס-דָארב ! עיפלעדַאליפ --

 "וצ ךיז ,ןײרַא רעטַאעט ןיא טלייאעג ךיז ןבָאה ךיא ןוא ַאלעב .,רָאטקודנַָאק

 ,גנולעטשרָאפ רעד וצ ןטיירג

 ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז ,דַארַאּפ טימ ןעמונעגפיוא זנוא ןבָאה ןרָאיטקַא יד

 -ןײרַא ייז לָאז ךיא ןגָאלשעגרָאפ רימ ןבָאה סרעליּפשיױש עקינייא .קסע ןַא

 ןריטסעוװניא וצ טיירג ןעוועג ןענייז ייז .םיפתוש יװ ,רעטַאעט ןיא ןעמענ

 ...םעט'ךָאנ ַא טזָאלעג רימ טָאה רעטַאעט-ילניקעמ ןיא תופתוש ןיימ ,טלעג

 ןטלַאהעג עקַאט ךיז ךיא בָאה ."ןייר המשנ יד זיא ןיילַא; : ןעמ טגָאז יוװ ןוא

 ןגרָאז וצ ךיז ןביוהעגנָא ךיא בָאה -- םיקתממ רעבָא ןעמ טמענ ֹואוו ,םעד ייב

 !? רעטנזיוט ערעווש עקַאט ןוא --

 ,סגרעבנערע יד ,דניירפ עניימ עיפלעדַאליפ ןייק ןעמוקעג ןענייז ךָאוװ-ףוס

 גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .םרָאטס (*טעּפ,) לאונמע רעיָאל םעד טימ ןעמַאזוצ

 -עג בָאה ךיא .,ןַארָאטסער ןרשכ ס'רוי ןיא ןעגנערברַאפ ןעגנַאגעג רימ ןענייז

 -נַארַא םייב רעיָאל ןיימ סלַא ןריטנעזערּפער ךימ לָאז רע םרָאטס טעּפ ןטעב

 ,ןטפעשעג-רעטַאעט עניימ ןרישז

 -טרַאּפ סלַא ןעמונעגניײרַא זנוא ריא טלָאװ רשפא ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 ,גרעבנערע סיסימ גערפ ַא ױזַא ךיז טיג -- ? טפעשעג-רעטַאעט רעייא וצ סרענ

 טקישעגוצ ךייא לָאז -- ךיא ךַאל -- ?רעטַאעט םוצ םיפתוש ,ריא --

 !?טסַאּפש ריא ,ןקילג ערעסעב ןרעוו
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 ץנַאג רָאטקָאד רעד טגָאז -- טריטסעוװניא רימ ןטלָאװ ךייא טימ --

 : .טסנרע

 ךיז ךיא ביולג -- ?רעטַאעט ַא ןיא טלעג ןריטסעווניא טליוו ריא --

 ךירק ,רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא ,אלימ ! ןייז ןעמ ףרַאד עגושמ -- טשינ ץלַא ךָאנ

 עקיזיר רעמ ךָאנ זיא רעטַאעט !ןָאט טשינ סע טרָאט ריא ? ריא רעבָא ,ךיא
 ,דניירפ עניימ ,טרעה ...דרעפ ַא ףיוא ןלעטש רעדָא ,ןטרָאק ןיא ןליּפש יוו

 ,ךייא ךיא ןרָאװ ךָאד ,טלעג ןיא רעטציא ךיז קיטיונ ךיא קרַאטש יו טסייוו ריא

 ! ךייא רַאפ סענזיב ןייק טשינ זיא'ס ,םעד ןופ ןטכַארט טשינ וליפא טלָאז ריא

 -סױרַא ךיז טָאה --- רעדניק ןייק טשינ ןענייז רימ ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ ---

 רעד .יורטוצ ןטסערג םעד ךייא וצ ןבָאה רימ --- םרָאטס רעיָאל רעד טגָאזעג

 ךיא .טפעשעג-רעטַאעט ןיא ךייא טימ ןיירַא ןליוו גרעבנערע סיסימ ןוא רָאטקָאד

 טמיטשַאב ךימ טָאה ריא ...רַאלָאד טנזױט רָאּפ ַא ןריטסעווניא ךיוא לעװ

 -ָאּפרָאק, ַא ןכַאמ רימָאל .הצע ןיימ ןעמענ ריא טגעמ ,טַאקָאװדַא רעייא רַאפ

 ?ריא טגָאז עשז-סָאװ .םיפתוש ןרעוו ןוא (עיצַארָאּפרָאק-רעטַאעט) *ןָאשייר

 ,טנעה יד טקירדעג ךיז ןבָאה רימ 1 ןגָאז וצ טַאהעג ןיוש ךיא בָאה סָאװ

 ,בוט-לזמ ןשטנואוועג ךיז ןוא םיפתוש עניימ טימ "םייחלע ַא טכַאמעג

 21 לטיּפַאק

 ןינעוועידנָאקעס ףיוא

 ןטסערג םעד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא זַא סעיינ י טענות

 -פיוא טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןטסמענרָאפ ןוא

 "עג טשינ ךיז טָאה'מ .עבמָאב ַא יו "לַאיָאר, יד ןסירעג

 יו תולג רעשידיא רעד ןרעיודעג לָאז גנַאל טשינ : טביולג |

 .טקזוחעג סרעצעביק ןבָאה --- ןטלַאה טרָאד ךיז טעװ רע גנַאל

 ןעמַאזוצ ,ףױרַא ךיא ןיב ,קרָאיוינ ןייק עיפלעדַאליפ ןופ קידנעמוקנָא

 -פיוא זנוא טָאה ןיקסוג .,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא ,ןייטשלעדע רָאדיזיא טימ

 -עט-וינעװע-דנָאקעס םעד ןעמענרעביא ןיימ .טלַאק רעבָא ךעלפעה ןעמונעג

 ךָאנ טסואוועג ןיוש טָאה רע ...דוס ןייק ןעוועג טשינ םיא רַאפ זיא רעטַא

 ,עיפלעדַאליפ ןופ סעיינ יד ןרינָאפעלעט וצ םיא ןזיװַאב בָאה ךיא רעדייא

 "יא ןוא ךיז רַאפ תבש טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ןסָארדרַאפ עקַאט םיא טָאה'ס

 ...גנולטימרַאפ ןייז ןָא רעטַאעט ַא ןעמונעגרעב
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 ץנערעפנָאק ַא טפוררַאפ ןָאינוי יד זַא ןסיוו טזָאלעג זנוא טָאה ןיקסוג

 ןופ ,"ןטפַאשקרעװעג, יד ןופ סרעייטשרָאפ ,סרעשזדענעמ-רעטַאעט עלַא ןופ

 ןַאלּפ ַא ןגיילרָאפ ןָאינוי יד טעוװ ץנערעפנָאק רעד ייב .עסערּפ רעשידיא רעד

 ,סטיפענעב-רעטַאעט יד עגונב תורקפה יד ןפַאשּפָא לָאז סָאװ

 טָאה סָאװ .זָאנ רעד ןיא ןיירַא דלַאב השעמ יד זיא רימ ןוא ןענייטשלעדע

 ,ןרָאי ליפיוזַא ןָא טלַאה סָאװ ,תורקפה יד ןפַאשּפָא ןעמונעג ךיז ןָאינוי יד סעּפע

 טרעוו'ס ואוו רעטַאעט ַא ןופ רָאטקעריד רעד ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוו ןַאד טקנוּפ

 ?סטיפענעב לָאצ עטסערג יד טפיוקרַאפ

 ןזומ ךיא לעװ ןצעזעג'ןָאינוי יד טיול זַא ןדלָאמעג ךיוא רימ טָאה ןיקסוג

 םומינימ רעד) טרעליּפשיוש 16 יו רעקינייו טשינ ןופ עּפורט ַא ןרישזַאגנַא

 ןופ רעקינייו טשינ ןטלַאהנָא ףרַאד ןָאזעס רעד .(ךיוא 17 ןעוועג ןיוש זיא
 .ןכָאװו 6

 -יוש ףלעווצ ןופ ןיײטשַאב טעװ עסעיּפ ןיימ ןופ לַאנָאסרעּפ רעד ביוא --

 -יא יד ןָאט ןלעװ סָאװ --- טעטיוויאַאנ טימ טגערפעג ךיא בָאה --- סרעליּפש

 ? ןרָאיטקַא עקירעב

 ַא טימ טרעפטנעעג ןיקסוג טָאה -- !סעשזדייו ןעמענ ןלעוו ייז --

 עלַא .ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,ןיילַא ךייא רַאפ טשינ זיא ץעזעג סָאד -- .לכיימש

 ,סרעליּפשיוש לָאצ עקיבלעז יד ןלעטשנָא ןזומ וינעווע רעד ףיוא סרעטַאעט

 ךיא ליוװ םַאנסיױא ןייק ,ךייש טשינ ךָאד זיא ןעמעלַא רַאפ ביוא ונ --

 ןיוש בָאה'כ זַא ,ןדלעמ ךייא ךיא ןעק ,ןיקסוג רעטסימ ,לייוורעד ,ןייז טשינ

 ןיוש ךָאד ריא טָאה אמתסמ .לעזיימ ַאלעב ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ טרישזַאגנַא

 ןָאינוי יד זַא ףָאה ךיא .בורקב ןבָאה-הנותח ןלעוו ךיא ןוא ַאלעב זַא טרעהעג

 ןעוו ןרישזַאגנַא ךיא לעװ סרעליּפשיוש עקירעביא יד ?ןגעק ןייז טשינ טעוו

 ,ןָאזעס םעד ןביוהוצנָא עסעיּפ רעכלעוו טימ ןסילשַאב לעוװ'כ

 ,טכַאלעצ ןייטשלעדע ךיז טָאה ןָאינוי רעד ןופ קידנעײגסױרַא

 ,םיא ךיא גערפ -- ? רעטכעלעג רעד זיא סָאװ --

 ? ץיוו םעד טרעהעג טשינ ךָאנ טָאה ריא ,ווָאקָאלבַאי ,עשז-סָאװ --

 ? ץיוו ןכלעוו ---

 יד ןוא ,ןרָאיטקַא 16 :טגָאזעג טָאה ןיקסוג סָאװ םעד וצ ָאּפָארּפַא --

 -נײרַא טָאה ןָאינוי יד ,טרעה ריא .סעשזדייוו ןגירק ןפרַאד טשיינ ןליּפש סָאװ

 ןָא רָאיטקַא ןַא) *יד-ָא-יס, רָאיטקַא ןַא רעטַאעט ןיא ןטַאט ןיימ וצ טקישעג
 יד טסייה סָאװ :עטַאט ןיימ םיא טגערפ .(ןייגַאב טנעקעג ךיז טָאה'מ ןכלעוו

 ?רעטַאעט ןיא רימ ייב ןָאט וטסעװ סָאװ ?טקישעגנײרַא ךיד טָאה ןָאינוי
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 "סימ ,ןָאט לעוו'כ סָאװ טסייה סָאװ :טרעפטנעעג רָאיטקַא רעד טָאה םעד ףיוא

 ...!סיעכהל-וצ ןָאט לעוו'כ ? ןייטשלעדע רעט

 לקנעב ןטגיילעגפיונוצ א ףיוא ןסעזעג זיא רעטַאעט ןופ (עיָאפ) יבַאל ןיא

 ,ןעמוקעגניירַא ןענייז רימ ןעוו .,רעקנַאלש ַא ,רעכיוה ַא ,ןַאמ רערעטלע ןַא

 ,טייהנגעלרַאפ ןיא ןייטש ןבילבעג ןוא טרָא םענופ ןָאטעג-ביוה ַא ךיז רע טָאה

 רָאדיזיא םיא טָאה -- לַאטנעזָאר סירָאב רעליּפשיוש רעד זיא סָאד ---

 ,טלעטשעגרָאפ

 ךיא סָאװ ןבָאה טשינ לביאראפ ןייק טעװ ריא ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 ,טיקנדיײשַאב טימ לַאטנעזָאר ךימ טגערפ --- ? *יבַאל; רעד ןיא ךייא ייב ָאד ץיז

 -גוזעג טציז -- עגַארפ ןייז רימ טריקָאש --- ? ךייא ףיוא לביאראפ --

 ,טליוו ריא גנַאל יו טייהרעט

 רע .רעדיינש רימ טרעלקרעד -- ןיזוק ַא סקַאט לקיימ זיא לַאטנעזָאר ---

 רע טָאה ןברָאטשעג זיא סקַאס טניז ,ןסקַאס ייב טרישזַאגנַא ןעוועג דימת זיא

 געט עצנַאג ּפָא טציז ןוא רעהַא ץלַא ךָאנ רע וטמוק .,ןָאטוצניהַא ךיז ואוו טשינ

 ,"יבַאל; רעד ןיא

 "לעדע טפרַאװ -- רָאיטקַא רעטוג ַא ,שטנעמ רעליטש ַא רעייז זיא רע ---

 ןָאט סעּפע ךיא ןעק רשפא ,שינערעהוצנָא ןַא טימ טרָאװ טוג ַא ןײרַא ןייטש

 ? םיא רַאפ

 .טנַאגעלע רעבָא קיטפַאז ,עמַאד ַא סיפָא-רעטַאעט ןיא ןעמוקעגנָא זיא'ס

 ןגיוא עצרַאװש-לוק ,עקידלקניפ עסיורג עריא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה יז

 ,ינע ,יורפ ןיימ זיא סָאד --- רָאדיזיא טגָאז --- ווָאקָאלבַאי ,ךיז טנעקַאב ---

 .רעטסעוװש סיקסוװעשַאמָאט סירָאב ,יקסװעשַאמָאט ינע ןירעליּפשיוש יד

3 
 בָאה טניואוועג .ןוז םענעגייא ןַא יו טיהעגּפָא ךימ ןבָאה סגרעבנערע יד

 -קעווַא ןענייז ַאטינַא לרעטכעט ריא טימ ַאלעב .סקנָארב יד ןיא ץלַא ךָאנ ךיא

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא סקעמ רעדורב ריא וצ רעמוז ןצנַאג ַא ףיוא ןרָאפעג

 םעד ןגעוו שינָאפעלעט טדערעג לָאמטּפָא ןוא ןבירשעגכרוד ךיז ןבָאה רימ

 .רעטַאעט ןיא טעטיױװיטקַא ןיימ ןופ סערגָארּפ

 טָאה רע .עיצַארעּפָא רעד ךָאנ דלַאב ךיז-וצ ןעמוקעג זיא יקעשזד ןיימ

 .סנַאמשיילפ יד ,עדייז-עבָאב ייב ינעשזד רעטומ ןייז טימ טניואוועג ץלַא ךָאנ

 יד טימ טשַאררעביא יקעשזד ןיימ ךימ טָאה ןטיזיוו עניימ ןופ םענייא ףיוא

 .ָאלעשט רעד ףיוא ןליּפש ךיז טנרעל רע זַא סעיינ

 טָאה .ןסיוו טלָאװעג ךיא בָאה -- ?ָאלעשט ףיוא סעּפע סָאװרַאפ ---
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 לקנָא ךָאד טליּפש לדיפ עטשרע יד :ןובשח ןימ ַאזַא טכַאמעג יקעשזד רימ

 --- ָאנַאיּפ ףיוא ; עדייז רעד --- ַאלָאױװ ףיוא ; ינעמ לקנָא --- עטייווצ יד ; סקעמ

 ייז טלעפ ןטעטניווק רעדָא ןטעטרַאװק ןליּפש וצ .ווייד לקנָא ןוא עמַאמ יד

 ,םיא ףיוא ןלַאפעג לרוג רעד זיא ,טסילעשט ַא סיוא

 לא

 רעדע דיל רעלוּפָאּפ ןיימ ןופ עמעט רעד ףיוא טיובעג ,עסעיּפ עיינ ןיימ

 ןופ ףליה רעד טימ טקידנערַאפ ךיא בָאה ,(רעשַאוװ-רעלעט) *רעשַאו-שיד

 ןביוהוצנָא טשינ קנַאדעג ַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז בָאה ךיא .ןַאמדירפ קחצי

 ןיא זַא טלייצרעד רימ טָאה ןייטשלעדע .עסעיּפ רעיינ ןיימ טימ ןָאזעס םעד

 טָאה רעטַאעט םענופ רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא עטַאט ןייז סָאװ ןטייצ יד

 טימ ףיױרַא .ןסעיּפ-רַאוטרעּפער טימ ןָאזעס םעד ןביוהעגנָא לָאמעלַא רע

 ןריקיזיר ךיא לָאז סָאװרַאפ ָאט .םיבוט:-םימי יד ךָאנ טשרע ןעמ זיא רעיינ ַא

 רעמָאט -- טכַארטעג ךיא בָאה --- ?ןָאזעס ביױהנָא ןיא עסעיּפ רעיינ ַא טימ

 -רַאפ, ַא ןייז ךָאד ךיא לעװ ,סרעקיטירק יד ,םלוע םעד טשינ סע טלעפעג

 םעד ןביוהנָא טשינ עקַאט סָאװרַאפ .ןביוהעגנָא בָאה'כ רעדייא ךָאנ "רעקיט

 טליּפשעג ןיוש עסעיּפ יד בָאה'כ ,תמא ? ?ןסָאריּפַאּפ, טימ ,ןגָאז !רימָאל ,ןָאזעס

 ןוא ןטעהנַאמ ןיא ןַארַאפ ןענייז ןדיא קינייו ,סקנָארב ןיא ןכָאװ ליפיוזַא

 ,רעגַאלש ַא זיא דיל סָאד ?ןעזעג טשינ עסעיּפ יד ךָאנ ןבָאה סָאװ ןילקורב

 גנוריפפיוא יד ןוא עסעיּפ יד ןבָאה סרעקיטירק יד ,עטרימַאלקער ַא עסעיּפ יד

 ַא ףיוא ןייג וצ ןביוהנָא טשינ סָאװרַאֿפ ,ךיוא עיפלעדַאליפ ןיא ; טביולעג

 לקַאטקעּפס ַא --- ?ןסָאריּפַאּפ, ייווצ רעדָא ךָאװ ַא ןליּפש ןוא קירב רערעכיז

 ? סרעקיטירק יד ןוא םלוע םעד ןרעוו ןלעפעג רעכיז טעוװ סָאװ

 ןיימ וצ ,רע טָאה ,ןענייטשלעדע טימ ןינע םעד טרירעגנָא בָאה ךיא ןעוו

 : טריטסעטָארּפ טשינ ,גנושַאררעביא רעסיורג

 .ןבעגעגוצ רע טָאה -- םעד ןגעוו טכַארטעג ךיוא בָאה ךיא --

 : רעדיינש ּפיליפ ןעוועג זיא ןַאלּפ םעד ןגעק רעקיצנייא רעד

 יד -- טריוויטָאמ רע טָאה -- סיּפָא-טיפענעב םעד ןריניאור טעוװ ריא --

 -ץיּפ רעטליּפשעגּפָא ןַא ףיוא סטיפענעב ןייק ןפיוק טשינ ןלעוו סעיצַאזינַאגרָא

 !רעיינ ַא טימ ןבױהנָא זומ ןעמ .עס

 ןסָאלשַאב ןבָאה ךיא ןוא רָאדיזיא ,ןפלָאהעג טשינ טָאה הנעט סרעדיינש
 ךיז ןעמ טָאה "לַאיָארק רעד ןיא ."ןסָאריּפַאּפ, טימ ןָאזעס םעד ןביוהוצנָא

 | .  +:רעטכעלעג ןופ ןטייז יד ייב ןטלַאהעג

 ! רױּפַאק השמ --- ווָאקָאלבַאי רעד ,ןרָאװעג עגושמ זיא רע --
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 ןעוועג זיא יז סָאװ רָאפרעד טשינ ,יקסװעשַאמָאט ינע טרישזַאגנַא בָאה'כ

 "יוש ןרישזַאגנַא ןופ ןטלַאהעג טשַינ בָאה ךיא ; יורפ סנייטשלעדע רָאדיזיא

 ןשידיא ןיא רעגייטש רעד ןעוועג זיא'ס יװ ,*תובא-תוכז, בילוצ סרעליּפש

 "וצ ,ןײטשרעלַאוװ ַאזָאר : טרישזַאגנַא בָאה'כ .וינעווע-דנָאקעס ףיוא רעטַאעט

 ,ףָארטסָא רַאקסָא רָאילפוס ןוא רעביירש-ןסעיּפ םעד ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאז

 ,ףלָאװ ןָאמייס ,יקסניבוד לדוי ,יקצירבול ווייד ,ןַאמצלַאז רתסא ,טרעבליז ַאזיל

 ןוא ןירעליּפשיױש יד ,רעלטרעג םעס ,ןַאמגינָאה גניווריוא ,ןַאמדירּפ קחצי

 רימ טימ ןיוש ןבָאה סרעליּפשיוש יד ןופ בור סָאד .קַאבַאט ַאנַא ןירעגניז

 .ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג ייז ןענייז ןסעיּפ עניימ ןוא רימ רַאפ ,טליּפשעג

 זיא ,רעטַאעט םענופ *יבַאל, רעד ןיא ןײרַא ןיב'כ ןעוו ,ירפרעדניא ןדעי

 -עג טשינרָאג בָאה'כ ,לַאטנעזָאר סירָאב עלעקנעב ןפיוא ןסעזעג ןטרָאד ןיוש

 ןיא ,סייה זיא ןסיורד ןיא .*יבַאל; רעד ןיא טציז רע סָאװ םעד ןגעק טַאה

 ןיימ ייב ןעגנירּפשפיוא ןייז רעבָא .ןציז רע לָאז -- ליק רעייז זיא *יבַאל רעד

 -- "װָאקָאלבַאי רעה ,ןגרָאמ-טוג, םעד ןגעקטנַא רימ ןגָארט סָאד ,ןעמוקנײרַא

 טציז רע זַא ןענַאטשרַאפ בָאה'כ .ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ ךיא בָאה סָאד

 ןָאינוי יד : קנַאדעג ַא ןָאטעג"ץילב ַא רימ טָאה'ס ...ןליקוצּפָא ךיז ידכ טשינ

 *ןסָאריּפַאּפ , ןופ לַאנָאסרעּפ רעד ,סרעליּפשיױש 16 ןרישזַאגנַא לָאז'כ טרעדָאפ

 ןרָאיטקַא .סרעליּפשיוש 15 ןופ לַאנָאסרעּפ ַא ןבָאה טעוװ עסעיּפ עיינ יד .12 זיא

 ןופ רענייא לָאז סָאװרַאפ ,טלָאצַאב ןגירק ןוא קידייל ןײגמורַא יוו"ייס ןלעוו

 ? רעטלע רעד ףיוא ןרישזַאגנַא םיא טעוװ רעוו ? לַאטנעזָאר סירָאב ןייז טשינ ייז

 זַא סיוא טמוק'ס .בַאשזד ןטרעכיזרַאפ ַא טַאהעג רע טָאה סקַאס ןיזוק ןייז ייב

 .רעטַאעט םענופ םיא טביירטרַאפ סָאװ םרוג רעד ןיב ךיא

 "עג טלָאװ ריא -- קוסּפ םוצ ךיילג ךיא םוק --- לַאטנעזָאר רעטסימ ---

 1 ןָאזעס ןקידנעמוק ןפיוא רימ ייב ןרישזַאגנַא ךיז טלָאװ

 םָארטש ַא ןוא ןגיוא רָאּפ ַא רימ ףיוא טצָאלגעגסיױא טָאה לַאטנעזָאר

 בָאה'כ .ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה רע .ןָאטעג-סָאג ַא ייז ןופ ךיז טָאה ןרערט

 .לענָאיצָאמע-וצ זיא רע זַא ןענַאטשרַאפ רעבָא

 ןָאיני רעד וצ רעבירַא ,טוג ױזַא טייז ,טייג !לַאטנעזָאר רעטסימ ---

 ךיוא םיא לעוו'כ .טרישזַאגנַא ךייא בָאה ךיא זַא ןיקסוג רעטסימ טגָאז ןוא

 .ןעמוקכרוד אמתסמ רימ ןלעוװ עשזַאג ןגעוו .ןרינָאפעלעט

 ךיא ,ווָאקָאלבַאי רעה ,ךייא קנַאד ךיא :טלמַאטשעגסױרַא טָאה לַאטנעזָאר

 !רָאטקעריד רעה ,ךייא קנַאד
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 סקופ ָאעל

 "נָא זיא רעטַאעט-וינעוװע-דנָאקעס םענופ ןינב םעד ןיא ןַארָאטסער רעד

 ןוא יורפ ןייז .ןפורעג םיא רימ ןבָאה סָאג ;ךירג ַא ןופ ןרָאװעג טריפעג

 יד וצ גרַאװנסע סָאד ןעגנַאלרעד ןוא ןכָאק ןטימ ןפלָאהעגסױרַא ןבָאה רעדניק

 תעב .ןַארָאטסער םוצ טריפעג גנַאגנײרַא ןַא טָאה *יבַאל, רעד ןופ .ךעלשיט

 ןוא עװַאק רעסייה ַא טימ ןטרָאד טשירפרעד ךיז םלוע רעד טָאה ןטקַארטנַא יד

 עװַאק ַא ןּפַאכ רעדָא ,ןסע וצניהַא ןעמוקנײרַא ןגעלפ גָאט ןכרוד .ןסייברַאפ

 ערעדנַא יד ןופ עטלעטשעגנָא יד ןוא סרעליּפשיוש יד ךיוא ,סעומש ַא טימ

 .וינעווע-דנָאקעס ףיוא סרעטַאעט עשידיא

 ןיא ןעמוק ךיא געלפ -- רעירפ ךָאנ לָאמ ליפ --- ירפרעדניא רעגײזַא 9

 ןוא רימ ףיוא טרַאװעג ןיוש טָאה ,רעייזפיוא רעד ,רענליוו םעס .,רעטַאעט

 ןעמוק לָאז תיבה-לעב רעד טסַאּפעג סע טָאה יו לייוו .ןריט יד ןסָאלשעגפיוא

 ,עקַאט ךירג םייב ,עווַאק ַא ןעקנורטענּפָא ? םיא ןופ רעירפ טעברַא רעד וצ

 ,רָאטקעריד-רעטַאעט סלַא טעברַא גָאט ןיימ ןביוהעגנָא ךיא בָאה

 ךיא .סקופ ָאעל רעליּפשיש רעד ןיירַא טמוק ,ןַארָאטסער ןיא קידנציז

 ,קיטשירפ טלעטשַאב סקופ ןוא לשיט ןיימ וצ םיא טעברַאפ

 -- קירעגיינ ךיא ןיב -- ? ירפ ױזַא ָאד ריא טוט סָאװ ,סקופ רעטסימ --

 ,רָאיטקַא סיוא ןיוש ןיב ךיא ,אלימ .ןעמ טגָאז ,טעּפש ךָאד טפָאלש רָאיטקַא ןַא

 ?ןפָאלש טשינ ךייא טזָאל סעכלעזַא סָאװ ,רָאטקעריד ַא ןיוש ןיב'כ

 רעייז עדייב רימ ןענייז --- ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,טשינ ךיז טפָאלש'ס --

 רָאפיכ ...ןכַאז עקיטכיוו ךס ַא ןגרָאזרַאפ וצ טנייה ךָאנ בָאה'כ -- לעמרָאפ

 ...עקירעמַא רעייא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ןיוש בָאה'כ .ןלױּפ ןייק קירוצ ךָאד

 * ..ָאד ןוא ,טנעה יד ףיוא ךימ ןעמ 'טגָארט ןלױּפ ןיא

 סע .עדווירק סעקירעמַא ןעמעננָא טשינ ךיז ףרַאד'כ ,סקופ טניירפ --

 ביולג ךיא .גנורעטיברַאפ ַאזַא טימ קעװַא טרָאפ ריא סָאװ רָאנ רימ טסירדרַאפ

 "רעד טכַאמעג טָאה ריא .עקירעמַא ףיוא ןגָאלקַאב ךיז טפרַאד ריא יצ טשינ

 ,סקַאס לקיימ ,רעהַא טכַארבעג ךייא טָאה סָאװ רַאסערּפמיא רעד ,יַא .גלָאפ
 עקירעמַא ךעבענ זיא עשזיסָאװ .ךַאז טָאג ַא ךָאד סע זיא ,ןברָאטשעג זיא

 ? קידלוש

 ןיימ טנַאה רעד טימ קעװַא סקופ טכַאמ -- ןדער וצ ךס ַא זיא'ס --
 | ,טנעמוגרַא

 ייב ּפָאק ןיא ןוא ,םיא ךיא גערפ -- ? ןרָאפוצקירוצ ריא טנכער ןעוו --
 -סימ ,ןרָאפעגקירוצ טשינ ריא טלָאװ רשפא : קנַאדעג ַא ךיז טרילומרָאפ רימ
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 לעזיימ ַאלעב טימ ןוא רימ טימ טרישזַאגנַא ךיז ריא טלָאװ רשפא } סקופ רעט

 ? רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיא

 ימיצולּפ ןיימ ןופ רעטלמוטעצ ַא ןָא סקופ ךימ טקוק -- ...סייוו'כ =-

 ןָאיי יד ...עטרַאק-ףיש ַא טפיוקעג ןיוש בָאה'כ -- עיציזָאּפָארּפ רעקיד

 רעד ןיא דילגטימ ןייק טשינ ךָאד ןיב'כ ...קירוצ רָאפ ךיא זַא ןיוש טסייוו

 ...ןָאינוי

 "סַאיזוטנע רעמ ךָאנ ךיא רעוו -- רימ וצ רעביא טזָאל ןלַאטעד עלַא יד --

 ןרישזַאגנַא ךיז טליוו ריא יצ רָאנ טסילשַאב ריא -- לַאפנייא ןיימ ןופ שיט

 רימָאל ...טנוװָא ןיא טנייה ץעגרע ןפערט ךיז רימָאל .ךיז טכַארטַאב .רימ ייב

 ריא טסייוו ? דָאב-ץיווש עשיסור ,עטוג ַא ןרעג ריא טָאה ,רימ טגָאז . ,.ןגָאז

 -דנָאקעס; יד ןיא ,ןגעקטנַא ָאד עקַאט ,טנוװָא ןיא ןפערט ךיז רימָאל --- סָאװ

 ןלעװ רימ ןוא "יקסור ָאּפ, ױזַא ןערַאּפסױא ךיז ןלעװ רימ ,"סהטעב וינעווע

 ,גַאלשרָאפ ןיימ ןדערמורַא

 רעד ףיױא רעצעלּפ-גנולמַאזרַאפ עשידיא עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא

 "עג ןעמ טָאה ןטרָאד ."סהטעב וינעווע-דנָאקעס, יד ןעוועג זיא דייס-טסיא

 קנַאב רעטשרעביא רעד ףיוא למעזעב ַא טימ ןסימשעג ןגָארקעג ,טציווש

 ןעקנורטעג ,ע'סוכ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ךָאנרעד .שזַאסַאמ ןשיקרעט ַא ןוא

 ןסָאלשעג ןעמ טָאה השעמ-תעשב ןוא סייבוצ ןטוג ַא טימ ןסיברַאפ ,ריב ,ךייוו

 טָאה'מ .ןטרָאק ןיא טכַאנ עצנַאג ַא טליּפשעג ,קיטילָאּפ טדערעג ,ןטפעשעג

 טריפעגכרוד ,םַארגָארּפ-ליװעדָאװ ןשילגנע-שידיא ַא טימ טריזומַא ךיוא ךיז

 ןפָאלשעגרעביא ןטרָאד זיאמ .רענעמ --- ךיז טייטשרַאפ ,ןטסיטרַא עשידיא ןופ

 .טעברַא רעד וצ רעדָא ,ןירַא טפעשעג ןיא ןעגנַאגעג ןעמ זיא ירפרעדניא ןוא

 ,דָאב יד טזָאלרַאפ ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא ןבָאה ךיא ןוא סקופ ָאעל ןעוו

 "יא ףיוא ךַאמּפָא םענעבירשעגרעטנוא ןַא ענעשעק ןיא טַאהעג ןיוש ךיא בָאה

 .רעטַאעטיוינעװע-דנָאקעס ןיא רימ ייב טרישזַאגנַא זיא סקופ ָאעל זַא ,שיד

 גנילירט ַאיליא

 !ןעמעװ רעבָא .טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ַא ןרישזַאגנַא ףרַאד ךיא

 ןרָאטיזָאּפמָאק עטנעקרענָא יד .ןינע רעטריצילּפמָאק ַא רעייז רימ ייב זיא'ס

 ;:קינלוקס השנמ וצ ףתוש ַא זיא יקסנישמור ףסוי .ןעמונרַאפ ןיוש ןענייז

 סירָאמ ייב טרישזַאגנַא זיא יקצענַאשלָא ; ןדנַאלָאר טימ זיא עדנוקעס םולש

 ןַאלעב רַאפ םעוקַאב ןעוועג טשינ טלָאװ םעד ץוח .ייװדָארב ףיוא ץרַאװש
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 ןעוועג ןענייז ייז שטָאכ ,ןיקצענַאשלָא טימ ןעמַאזוצ ןטעברַא וצ רימ רַאפ ןוא

 ...טג'עג

 עניימ טַאהעג ךיא בָאה *ןסָאריּפַאּפ , ןופ גנוריפפיוא רעטשרע ןיימ רַאפ

 ןימ .ןַאמשיײלפ ינעמ ןופ סעיצַארטסעקרָא טימ קיזומ עקיטרַאפ ענעגייא

 ַא יו רעטַאעט ןיא רימ ייב ןרישזַאגנַא ךיז טעוו רעוו :ןעוועג זיא םעלבָארּפ

 ? קיזומ ןיימ ןריגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 ַא ןַאמרעגנוי א טלעטשעגנָא ןעוועג זיא רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיא

 "ער-ףליהעג ,רָאסישזער ,רעטסײמ-ץנַאט ַא ,רעצנעט ַא ,רָאיטקַא ןַא : ובילכ

 .גנילירט ַאליא --- טסינַאיּפ ןוא רָאשזיריד ,רָאטיזָאּפמָאק ,רָאסישז

 טָאה ,גנילירט ןַאמרעב ןוא םירמ סרעליּפשיוש עשידיא יד ןופ ןוז ַא

 ךָאנ רעטַאעט ןשידיא םייב סמערַאװ ןוא סטלַאק טכַאמעגכרוד ַאיליא ןיוש

 ַארַאלק טימ ןוא סעּפורט עשידיא טימ טרעדנַאװעגמורַא טָאה רע ,עּפָאריײא ןיא

 סלַא גנילירט זיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג .עניטנעגרַא ןוא דנַאלסור ןיא גנָאי

 ןיא ,ייוודָארב ףיוא ףַארגָאערָאכ ַא ןעוועג זיא רעדורב ןייז ,רעטסײמ-ץנַאט

 -ַאשלָא ןפָאהעגסױרַא גנילירט טָאה סרעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןוא-לַאנָאשעג

 ןפלָאהעג ,רָאכ ןוא סרעליּפשיוש יד טימ גנַאזעג ןרידוטשנייא ןטימ ןיקצענ

 "יזָאּפמָאק רעד ןעוו רעטסעקרָא םעד טריגיריד ,קיזומ יד ןרירטסעקרָא ןטימ

 ַא ןטָארטרַאפ ךיוא טָאה רע .ןָאט וצ סרעקיטכיוו סעּפע טַאהעג טָאה רָאט

 -כיוו ַא ןעוועג זיא גנילירט ַאיליא :ץרוק .עניב רעד ףיוא רָאיטקַא ןקנַארק

 ,רעטַאעט ַא ןיא שטנעמ רעקיט

 רע .קורדנייא ןכעלטנייװעגרעסיוא ןַא רימ ףיוא טכַאמעג טָאה גנילירט

 ןשיטַאּפמיס ַא טימ ,ןַאמרעגנוי רעשיטעלטַא ,רעטיובעג-טסעפ ַא ןעוועג זיא

 ןרישזַאגנַא וצ ךיז טָאבנָא ןיימ ףיוא ,טייקנדיײשַאב רענעטלעז טימ ןוא םיִנּפ

 :טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק סלַא

 יד ךיז ףיוא ןעמענ רעבָא .טשינ םעלבָארּפ ןייק רימ ייב זיא ןריגיריד --

 טלָאוװ'כ .קפס ַא רימ ייב זיא ,ריא טעז ,סָאד --- רָאטיזָאּפמָאק ַא ןופ תוירחא

 עיציבמַא ןיימ זיא'ס ,רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ קיזומ ןביירש טלָאװעג רעייז

 -ייא ןיא ןטערעּפָא ענעדיישרַאפ וצ קיזומ ןבירשעג בָאה'כ .ןרָאי ןופ ןיוש

 טניימ סָאד .רעכעל עלַא רימ טימ ןעמ טּפוטשרַאפ ,ךָאד ריא טסייוו ,ָאד ,עּפָאר

 ,רעטַאעט ןיא וט ךיא סָאװ ץלַא ףיוא ץעּפס ַא ןיב ךיא זַא טשינ רעבָא ךָאנ

 ,טגָאזעג רעסעב .,ןָאטעג ןעמ טָאה ,הרירב ןייק ןעוועג טשינ זיא עּפָארײא ןיא

 ? קרָאיײוינ ןיא רעבָא .ןדנעטשמוא עקיטרָאד יד טול ץלַא ןָאט טזומעג טָאה'מ

 | , ..סייוו'כ ? וינעווע-דנָאקעס רעד יוװ רעטַאעט ַאזַא ןיא

 -מַא רעייא ןכיירגרעד וצ טייהנגעלעג עטסעב יד רעטציא טָאה ריא --
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 טעװ ,קיטרַאפ זיא גנוריפפיוא עטשרע יד --- ןזיווװַאב םיא ךיא בָאה -- עיציב

 ןפַאש טימ ןבענּפָא ךיז ןענעק ריא טעװ רעמוז ןצנַאג ַא .ןריגיריד זיולב ריא

 טסקעט םעד ןבעג ךיילג ךייא לעוו'כ .גנוריפפיוא רעיינ רעד רַאפ קיזומ יד

 ,טדערעגוצ םיא ךיא בָאה -- טעברַא רעד וצ ךיילג ךיז טמענ ןוא

 ןרַאפ -- קיטכיזרָאפ גנילירט זיא -- טלַאהּפָא ןַא ךָאנ ָאד זיא'ס ---

 ."קירעביוב, ּפמעק םעניא רערעליקיזומ סלַא טרישזַאגנַא ךיא ןיב רעמוז ןצנַאג

 ,טפָא-וצ קרָאיײוינ ןיא ןייז וצ סיוא טשינ רימ טמוק'ס

 -ַאב םיא ךיא בָאה -- קרָאי-וינ ןייק ןעמוק ןפרַאד טשינ טעװ ריא --

 ךיוא ךיא לעװ ,"קירעביוב, ּפמעק ןיא ךייא וצ ןרָאפסױרַא לעוו'כ -- טקיאור

 תוריכש לפיוו ,גנילירט רעטסימ ,רימ טגָאז .טפול עשירפ לסיבַא ןּפַאכנײרַא

 ,טכַאמעג זיא "ךודישק רעד ןוא טגנַאלרַאפ ריא

 -סױרַא רע טָאה ךיז קידנעלטיור ןוא טכַארטעג ,טכַארטעג טָאה גנילירט

 "נַא זיא ױזַא ןוא טּפַאלקעגוצ דלַאב בָאה ךיא .עמוס ענעדיײשַאב ַא טגָאזעג

 -מָאק רעגנוי ,רעיינ ַא רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיא רימ ייב ןרָאװעג טרישזַאג

 "עג ,ןענָאזעס עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא ,ןענייז ןעגנופַאש סנעמעוו ,רָאטיזָאּפ

 -- ןבעגעגסױרַא טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד סָאװ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ןרָאװ

 ,גנילירט ַאיליא

 ןרעװו ןעק ןשטנעמ ַא ןופ סָאװ

 טייג -- ןייטשלעדע רָאדיזיא רימ טגָאז --- ןעז ךייא ליוװ ַאּפַאּפ ןיימ ---

 רענָאיּפ םעד ןייז הלוח:רקבמ ףױרַא ךיא ןיב .ךייא טעב ךיא ,םיא וצ ףױרַא

 ,ןייטשלעדע עלעסָאי ,רעטַאעט ןשידיא םענופ

 רעייז ןעמונעגפיוא ךימ טָאה --- ווָאקָאלבַאי ,ןיײרַא םוק ,ןירַא םוק --

 -עגעווש ַא סָאקסעלוגָאמ דנומנגיז ,ןייטשלקניפ) ןייטשלעדע ַאנילואּפ םערַאװ

 טלָאװ ,רע טגָאז ,טנוזעג רע טרעוװו יאוולה .ריד ןופ טלַאה עלעסָאי ןיימ .(ןיר

 ריד רַאפ טשיינ ,ךָאד רע זיא ,ונ ...וינעוע יד טרעקעגרעביא עדייב ריא

 ...ךַאמ ייג .םייל קיטש ַא ,טכַאדעג

 :לוק רעטפמודרַאפ ַא טכיירגרעד רימ וצ טָאה רעמיצ-ףָאלש ןלעקנוט ןופ

 ןפיוא ,ןעמוקעגוצ ןיב'כ ! רעהַא םוק ,(ווָאקָאלבַאי טָאטשנָא) וװָאקלָאבַאי ---

 סָאד ןוא לטעב עלָאמש סָאד ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה קילב ןטשרע

 ןטמיילעג ַא ןופ לטשער סָאד זדלַאה ןזיב טקעדעגוצ טָאה סָאװ ךעלייל עסייוו

 ןיא ,סקואוו םעניילק ןופ ןַאמ ַא ןעוועג זיא ןייטשלעדע .,לרעּפרעק-ןטעלעקס



 217 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ןבילברַאפ טשינרָאג טעמכ םיא ןופ ןיוש זיא דנַאטשוצ ןטריזילַארַאּפ ןייז

 ןופ ןוא ,חומ ןייז זיא ,טנידעג טוג רעייז ךָאנ םיא טָאה סָאװ עקיצנייא סָאד

 .ןעניוטש םוצ רָאנ תובוט-תוצע טלמַאטשעגסױרַא ןבָאה ליומ ןייז

 -- ןטעברַאפ ךימ רע טָאה -- רימ וצ רעטנענ ,ףָאקלָאבַאי ,ךיז ץעז --

 טימ וטסטלַאה יוװ ? רעטַאעט ןיא ךיז טרעה סָאװ .ןדער וצ רעווש רימ זיא'ס

 ַא סעּפע זיא'ס ?"ןסָאריּפַאּפפ טימ ןביוהנָא עקַאט טסעוו ? סטיפענעב יד

 ? עסעיּפ ענשזַאוװ

 ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו טכירַאב םענלָאּפ ַא ןבעגעגּפָא םיא בָאה ךיא

 -- עסעיּפ רעיינ ַא טימ ןָאזעס (םעד ןביוהנָא טשינ לָאמנייק געלפ ךיא --

 םלוע רעד ...ירפ ךָאנ זיא'ס -- ןיילַא ךיז וצ יו טלמרומעג עלעסָאי טָאה

 ךיוא ךיז ןביוה סטיפענעב יד .עיצַאקַאװ-רעמוז ןופ קירוצ ָאטשינ ךָאנ זיא

 ןגיילרעד ךיא געלפ ןטייצ עטסעב יד ןיא .בוט"םוי ךָאנ ,רעטעּפש ךס ַא ןָא

 "סקנעהט; ףיוא רעבָא רַאפרעד ....רַאלָאד טנזיוט 15710 ַא טייצ עטשרע יד

 ...טלעג ןעמ טכַאמ ,עסעיּפ רעיינ ַא טימ ,"גניוויג

 טימ סױרַא ןָאזעס ןטשרע םעד לעוו'כ ןעוו ךעלקילג רעייז ןייז לעוו'כ --

 ,טרעכיזרַאפ םיא ךיא בָאה -- רענייב עצנַאג

 טסגיל ,רעטעברַא רערעווש ַא טסיב ,ףָאקלָאבַאי ,טלעג ןכַאמ טסעוװ --

 טסָאה ,טלייצרעד רָאדיזיא רימ טָאה ,רעטַאעט ןיא טכענ ןוא געט ןצנַאג ּפָא

 ךיוא ןיב ךיא ...סקופ ָאעל ,לעזיימ ַאלעב ...עּפורט ענייפ ַא טרישזַאגנַא

 עניימ ןיא ,ָאי 1 33 ? וָאקלָאבַאי וטסיב טלַא יװ ....ןרָאי ענייד ןיא ןעוועג ױזַא

 ןעוועג ןיב ךיא ? טסייוו . . .ּפָארוי ןיא ךָאנ ...ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו ,ןרָאי

 ןיא :רעטַאעט-עילַאט םענופ רעשזדענעמ ןרָאװעג ;(רָאיטעליב) רעשָא ןַא

 ןיא (יקסװעשַאמָאט) ןסירָאב טימ :(רעלדַא) ןבָאקַאי טימ רעטַאעט-רָאזדניװ

 -ַארש לרַאק שילַאק ַאטרעב עקירעמַא ןייק טכַארבעג בָאה'כ .רעטַאעט-סלּפיּפ

 יד זַא טרעהעג בָאה'כ ,,.טייצ ענעדלָאג ַא ןעוועג סָאד זיא ,יוא ...קעמ

 ןופ טשינ ךיז זָאל .סטיפענעב יד רַאפ (לסיש) *טַאּפא ַא ןכַאמ טייג ןָאינוי

 רעד ןיא ןעייּפש טשינ ךיז זָאל ,ןפלעה ריד טעװ רָאדיזיא ןיימ ! ףמעק !ייז -

 "יאור ךיד ןלעװ ייז ,"סרעטקע; יד וצ ןרעהוצ טשינ ךיז טסלָאז ...עשַאק

 טשינ ךיד ןעק'מ זַא ;עלעקנוינ ןייק טשינ טסיב וד זַא ןסיוו ייז ןלָאז ...ןרינ

 ,"קנָאּפס, ןייד רימ טלעפעג'ס ,גנוי טסיב וד ...רעגניפ םורַא ןעײרדמורַא

 ןרָאװעג זיא'ס סָאװ טסעז ,רעטציא ....ןרָאי ענייד ןיא ןעוועג ױזַא ךיוא ןיב ךיא

 ...ןייטשלעדע עלעסָאי ןופ

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא עלעסָאי זיא גָאלָאנָאמ םעד ןופ רעטּפעשעגסױא ןַא
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 ןעק'ס סָאװ .ָאי ,ןורכז ןופ סױרַא טשינ לָאמנייק רימ ןענייז דייר עגולק ענייז

 ...ןשטנעמ ַא ןופ ןרעוו

= 
 טָאה'מ ."לסיש? יד ןריזינַאגרָא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד

 -טיפענעב רַאפ ךיוא ןוא עבלַאה ,ןטיפענעב עצנַאג רַאפ ןזיירּפ טמיטשַאב

 רַאפ ןליּפש טשינ ןעמ רָאט ,הסנכה:עסַאק יד ןרעטש וצ טשינ ידכ .ןטעליב

 ףוס) "סדנעיקיוװ, טליּפש ןעמ סָאװ עסעיּפ יד ךָאװנטימ ןיא סטיפענעב יד

 ! רעטַאעט סָאד ןכַאמרַאפ --- ןזיירּפ יד ןטלַאהנָא טשינ ןרַאפ ףָארטש יד .(ךָאװ

 גנוטלַאװרַאפ-רעטַאעט רעדעי יװ גנַאל ױזַא :ןעועג זיא גנונעכערסיוא יד

 יצ ןטיפענעב טפיקרַאפ'מ וצ -- "לסיש; רעד ןופ קלח ריא ןגירק טעוװ

 ןרעוו ןלעװ עלַא .ץנערוקנָאק יד ןרעוו טפַאשעגּפָא אלימב ןיוש טעוװ -- טשינ

 ,רעטַאעט עשידיא סָאד ןרעו טעװעטַארעג טעוװ םורַא ױזַא ןוא םורפ ןוא טוג

 רעקרָאי-וינ יד ןיא סטיפענעב טפיוקרַאפ טלָאמעד ןעמ טָאה ןובשח ןטיול

 -ןטעליב םצע ןיא .רַאלָאד טנזיוט 400 ןופ עמוס ַא רַאפ סרעטַאעט עשידיא

 רעמ לייוו ,רַאלָאד ןָאילימ ַא רעבירַא ןופ עמוס ַא ןעוועג סָאד זיא ףיוקרַאפ

 .טנכערעג טשינ לָאמנייק ןעמ טָאה טיפענעב ןצנַאג ַא רַאפ טנעצַארּפ 40 יװ

 -עט עסיוועג ןיא .טנעצָארּפ 50 רַאפ טפיוקרַאפ ןעמ טָאה סטעקיט-טיפענעב

 -רָאלָאד 100 רַאפ רַאלָאד 25 :יירפ ןוא קנַארפ טריסנָאנַא ןעמ טָאה סרעטַא

 | ,טנעצָארּפ 25 --- ןטעליב

 רעדעי .*לסיש, רעד ןופ ץכעלייטנייא סָאד גנירג ןעמוקעגנָא טשינ זיא'ס

 : ט'הנעטעג טָאה םיתב-ילעבירעטַאעט יד ןופ

 עטסערג יד ,רעטַאעט עטסעב סָאד ךיא בָאה ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ --

 רָאנ סטיפענעב ןפיוק ןלעוװ סעיצַאזינַאגרָא עלַא ,עסעיּפ עטסנעש יד ,סרַאטס

 ."לסיש; רעד ןופ קלח רעטסערג רעד רימ טמוק רַאפרעד .רימ ייב

 ,רעצעלּפ-ץיז 1968 טגָאמרַאפ טָאה רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןיימ שטָאכ

 ,רעפיוקרַאפ-טיפענעב ןטסעב ןרַאפ עיצַאטוּפער ַא טַאהעג טָאה רעדיינש ןוא

 ןוא "לסיפ ַא ןלעטשוצרעטנוא; רימ טכוזעג עקַאט ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ

 ...טנעצָארּפ ןרענעלק ַא טימ ןרטּפיּפָא

 עניימ ןבָאה -- וינעוע רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ? רע זיא רעוו --

 ! רַאטס ַא רימ ךיוא -- טמערַאילעג ןטנערוקנָאק

 טָאה ןייטשלעדע עלעסָאי !טפמעקעג ךיא בָאה ,יוא !טפמעקעג בָאה ךיא

 !טרָא סָאד ןפָארטעג ..."סענזיב יד, ןבעג רימ טייג'מ זַא טליפרעד דלַאב

 -ןייא לָאז'מ : הרשּפ ַא ףיוא ןעגנַאגעגנייא זיא'מ זיב ןסירעגמורַא ךיז טָאה'מ

 םענופ ףיוקרַאפ-טיפענעב סנדעי טיול *לסיש; רעד ןופ ןטנעצָארּפ יד ןלייט
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 דימת טָאה רעטַאעט ןיימ לייוו ,רַאפעג ןופ סױרַא ןיב ךיא .רָאי םענעגנַאגרַאפ

 ןוא ,ןטקַארטנָאק יד ןבירשעגרעטנוא עלַא ןבָאה רימ .ןטסרעממַא טפיוקרַאפ

 ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ךַאמּפָא םעד ןטיהוצּפָא תוירחא יד

 רעטלַאװרַאפ םעד ,*לסיש; רעד ןופ ןובשח ןפיוא ,טלעטשעגנָא טָאה ןיקסוג

 ,"לסיש? רעד ףיוא ןבעג-גנוטכַא ןוא תונובשח יד ןריפ לָאז רע ןַאמסָארג וָאשזד

 ,רעדנוזַאב רעטַאעט ןדעי ןיא טפיוקרַאפ עקַאט ןעמ טָאה סטיפענעב יד

 יד ,ןזירּפ עטמיטשַאב יד ייב ןטלַאה טזומעג רעבָא ךיז טָאה'מ .רעירפ יו

 -רַאפ יד ןופ טכירַאב ַא ךָאװ עדעי ןלעטשוצ טפרַאדַאב ןבָאה סרעשזדענעמ

 רעבָא טלעג סָאד .סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ןעמענ יד ןוא סטיפענעב עטפיוק

 בור סָאד .קנַאב ןייז ןיא ןטלַאהעג רעשזדענעמ רעדעי טָאה סטיפענעב יד ןופ

 ןעוו .רעירפ יו טקנוּפ ,רעמוז ןכרוד "ןסעגעגפיוא, טלעג סָאד ןבָאה ייז ןופ

 ךָאװ עדעי טנובשחעגסיוא ןַאמסָארג טָאה ,ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןָאזעס רעד

 סױרַא טמוק סע ןעמעוװ ןוא "לסיש; רעד וצ טלעג ןגָארטוצ ףרַאד'ס רעוו

 ,"לסיש; רעד ןופ טלעג

 ןָאזעס םענעי ףיוקרַאפ-טיפענעב ןיימ : סָאװ:-טָא ןעוועג זיא לכה-ךס רעד

 שעק ןיא רַאלָאד טנזיױט 100 רעבירַא -- רעטסערג רעד ןעוועג עקַאט זיא

 רעד וצ ןגָארטוצ טפרַאדַאב ךיא בָאה ,(ןטעליב ןיא טרעוו רַאלָאד טנזיוט 200)

 רעד ןופ ןעמוקעגסױרַא רימ זיא'ס ןעוו .ךָאװ עדעי ןעמוס עשּפיה "לסיש;

 טלָאזעג ךיא בָאה ןעמעוו ...טנעס ַא ןגָארקעג טשינ ךיא בָאה --- ?לסיש;ע

 ,ויטַאיציניא רעייז ןעוועג זיא'ס ,תמא ? ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד ? ןגָאלק

 סרעזשדענעמ עסיוועג .,טניימעג טוג ייז ןבָאה ,ונ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעייז

 ןבָאה ייז סָאװ ןכָאװ יד ןוא ךָאו עדעי "לסיש; רעד ןופ סקעשט ןעמונעג ןבָאה

 "עד א רעטנוא גייפ ַא ןבעגעגקירוצ ייז ןבָאה ,טלעג ןבעגקירוצ טפרַאדַאב

 ?קידלוש ןָאינוי יד זיא עשז-סָאװ ...עלעכ

 ןייא יו רעמ ןטלַאהעגנָא טשינ יוו-ייס טָאה טנעמירעּפסקע-"לסיש; רעד

 -ענעב ַא ןגירקוצניירַא ידכ רעזדלעה יד ןטינשעג רעדיוו ךיז טָאה'מ .ןָאזעס

 טָאה'ס !"לסיש. ערַאבטסָאק ַא לָאמנייא ןיוש ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ .טיפ

 ,רַאלָאד טנזיוט 28 ,סױרַא ענעשעק ןופ יװ ,ןָאזעס םענעי טסָאקעג רימ

 סנַאינוי ןציירד יד

 -ַאב 12 ןופ רעדילגטימ יד ןלעטשנָא טזומעג טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד

 יד ןלעטשּפָא טנעקעג טָאה ןָאינוי עטסנעלק יד ,סנָאינוי-רעטַאעט ערעדנוז
 ! רעטַאעט סיוא -- ןוא *ענלַארג;



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 200

 רעטַאעט ןשידיא ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו סנָאינוי 12 יד

 ייז טָאה'מ יצ -- רעדילגטימ ערעייז ןופ עטָאװק ַא ןעגנואווצעגפיורַא ןבָאה

 "עגנָא רעקינייו טימ ןייגַאב טנעקעג ךיוא ךיז טָאה'מ .טשינ יצ ,טפרַאדַאב

 ,סנָאינויײרעטַאעט עקיטכיוו יד ןופ עטלעטש
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 : סרעליּפשיוש 16 -- סרעטַאעט עסיורג יד ןיא : ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא

 .רעקינייוו -- ערענעלק יד ןיא

 עקיבלעז יד .רעטעברַא-עניב 9 :(רעטעברַא-עניב) ןָאינוי-סדנעה-שזדייטס

 "רעביא טשינ ךיוא ךיז ןבָאה 5 יד ןוא ,5 טימ טליּפשעג ךיא בָאה עסעיּפ

 !סדנעה-שזדייטס 9 רעבָא .טעברַאעג

 עמַארד ַא ןליּפש ליוו'כ זַא ןיד רעד זיא יו .סרעקיזומ 10 : ןָאינוי-רעקיזומ

 !סרעקיזומ 10 --- קיזומ ןָא

 ,ןייטשרַאפ ךָאנ ךיא ןעק עטערעּפָא ןַא ןיא ,ןטסירָאכ 10 : ןָאינוי-ןטסירָאכ

 !ןטסירָאכ 10 -- ?עמַארד ַא רעבָא

 ?ייז ןעוט סָאװ .יורפ ַא ןוא רענעמ 2 -- סרעסערד 32 : ןָאינוי-סרעסערד

 רעוו .,ןָאטרעביא ךיז סרעליפשיוש יד ןפלעה ,ןעמויטסָאק יד וצ-ןסערּפ יז

 ןעיײננָא ןוא ןסערּפ ףיוא ? םייה רעד ןיא ןָאטנָא ןוא ןָאטסיוא ךיז זנוא טפלעה

 :םוטַאמיטלוא ןַא !ןשטנעמ 2 -- ?קיניײװ זיא 2 ?ןשטנעמ 2 לפענק ַא

 !טשינ טליּפש ,טשינ ךייא טלעפעג'ס

 ךיז ןעמ ןעק ןטפעשעג עטוג ייב ,סרעשָא 10 : (ןרָאיטעליב) ןָאינוי-סרעשָא

 ןענייז ןטפעשעג יד זַא ןיד רעד רעבָא זיא יו .רעקינייװ טימ ןײגַאב ךיוא

 10 -- ?רעצעלּפ יד ןזייוואוצנָא ןעמעוו ָאטשינ זיא'ס ןוא רעטיב ױזַא

 ! סרעשָא

 רענייא ,ןטנוא ןופ גנַאגנײרַא םייב 2 -- טייל -רָאד 2 :ןָאינוי"ןעמרָאד

 -לעז רעד זיא גנַאגנײרַא רעד שטָאכ ,עקרָאילַאג ןוא ןָאקלַאב םעד רַאפ

 ןלעװ סָאװ .גונעגרעביא ןעמירָאד 2 ןענייז ןטפעשעג עטוג ייב .רעקיב

 ? רעטַאעט ןיא ןזָאלוצנײרַא ןעמעוו ָאטשינ זיא'ס ןעוו ,ןָאט ןעמ-רָאד 2 יד

 3 -- "יבַאלפ רעד ןיא ןצעביק רעדָא ,ןַארָאטסער ןיא ןציז ייז ןלעוװ ,ונ

 ! ןעמ-רָאד

 רענייא) סרעריסַאק 2 .עטלעטשעגנָא 5 : ןָאינוי-רעריסַאק ןוא-רעשזדענעמ

 "יטיסילבוּפ רעשידיא ַא ,רעטלַאװרַאפ-טיפענעב ַא .(גונעג טשינ זיא

 ַא ןוא (ערטסקע זיא -- סנױזַא ליו'מ ביוא -- רעשילגנע ןַא) טנעגַא

 ? לַארענעג רעד ןיב ןיילַא ךיא זַא ןיד רעד זיא יו .רעטלַאװרַאפ-לַארענעג

 -רַאפ-לַארענעג ַא -- ? ךיא ריפ ןטפעשעג עניימ ןוא טפעשעג ןיימ זיא'ס

 ! ןָאינוי -- !רעטלַאװ



 221 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 סָאװ וצ .רַאפרעד טָאג ןעקנַאד .ןַאמסילָאּפ 1 : ןָאינוי"ןַאמסילָאּפ לשעּפסס 9

 יו ןטלַאה ךיז ןלָאז ןדיא יד זַא גנונעדרָא טלַאה רע ? םיא ןעמ ףרָאד

 ,ןטעליב ןפיוק וצ עסַאק רעד ייב ייר רעד ןיא ןעייטש ייז ןעוו ןשטנעמ

 -קער ףיוא רעטנזיוט סיוא טיג'מ .סעקרעשטשַאי טימ ןכַאל םוצ זיא'ס

 ףרַאד .רעטַאעט ןיא ןעמוק ןלָאז ייז ןדיא יד ייב םימחר ךיז טעב'מ ,עמַאל

 "ךרד םלוע םעד ןענרעל לָאז רע ,םרָאפינוא ןיא ןַאמסילָאּפ ַא ןבָאה ןעמ

 א -- ?טעליב ַא ןעלדנַאהנייא ןוא ייר רעד ןיא ןייטש וצ ױזַאיװ ץרא

 ! ןַאמסילָאּפ-ןָאינוי

 ,סעיצוטיטסנָאק ןוא ןטוטַאטס ערעדנוזַאב טימ ,סנָאינוי עקירעביא יד

 -ייר"רעטַאעט ןוא -רעייזפיוא) ןָאינוי-טנעדנעטניארעּפוס (11 :ןעוועג ןענייז

 -נַא ןוא ןשיפַא יד ןגָארטעצ ןוא ןּפעלק) ןָאינוי-רעטסוָאּפ-ליב (11 ;(סרעקינ

 -אעט ערעדנַא ןוא ןשיפַא ןקורד) ןָאינוי-סרעטנירּפ (12 ;(עמַאלקער ערעד

 ,(סרעלָאמ-עיצַארָאקעד) ןָאינוי-טסיטרַא-קיניס (13 ;(טעברַא-קורד-רעט

 "ףוס ןוא רעדנוזַאב ןעלדנַאהרַאפ טזומעג ןעמ טָאה סנָאינוי 13 יד-טָא טימ

 "סח ,סנָאינוי ןגעק טשינ ךָאד רימ ןענייז ןעמעלַא ךָאנ .ןבעגכָאנ ףוס-לכ

 ,טייל-ןָאינוי ךיוא ךָאד ןענייז םיתב-ילעב בור סָאד ןוא ןרָאיטקַא יד .םולשו

 טסיג :גנומענַאב יד ,רעטַאעט ןשידיא םוצ גנואיצַאב יד רָאנ טָאה טקנערקעג

 ןעוועג זיא ייז ! רעטַאעט שידיא סיוא זיא ! טשינ ןעמ טליּפש --- טשינ ? ךָאנ

 טנעקעג ןבָאה *עקרַאטש, עלַא יד לייוו !רעטַאעט סיוא : ןגָאז וצ טכייל רעייז

 רעטַאעט ןשידיא ןיא עטלעטשעגנָא עסיוועג ,ייוודָארב ףיוא ןטעברַא ןייג

 ןוא רעטסניפ ,שרעדנַא סעּפע ייב ךיוא גָאט ןכרוד טעברַאעג יוו-ייס ןבָאה

 רע ?ןייג רע לָאז ואו .רעליּפשיױש ןשידיא םעד ןעוועג רָאנ זיא רעטיב

 רעד ןיא ,רעטַאעט עשידיא סָאד ןטלַאהוצנָא ידכ סנשָארג רַאפ ךָאד טעברַא

 -- טשינ ןעו .,"סעדייּפ, עטעפ ןגירק עטלעטשעגנָא עקירעביא יד ןעוו טייצ

 ! רעטַאעט שידיא סיוא זיא

 בָאה ,סנָאינוי-רעטַאעט יד טימ ןעלדנַאהרַאפ וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו

 ענייז טימ ןעוועג זיא ןייטשלעדע עלעסָאי טכערעג יװ ןעזעגנייא דלַאב ךיא

 זַא ,עלעקנוינ ןייק טשינ טסיב וד זַא ייז זייוו !ףמעק !טשינ ךיז זָאל : תוצע

 ."רעגניפ ןפיוא ןעיײרדמורַאק טשינ ךיד ןעק'מ

 16 .טַאהעג טשינ טייקירעווש ןייק ךיא בָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד טימ

 סרעליּפשיוש יד ןבילקעגסיוא בָאה'כ ,רקיע רעד !ובריזןכ -- ? סרעליּפשיוש

 .ןסעיּפ עניימ וצ טפרַאדעג ןוא טלָאװעג בָאה'כ עכלעוו

 לקיימ ןופ בורק ַא ךָאנ טרישזַאגנַא ךיא בָאה ןַאמסילָאּפ לשעפס ןרַאפ

 -ַאק ןיימ רַאפ .(רעריסַאק ַא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש) סקַאס ירָאמ ,סקַאס
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 -עייד, ףיוא ןטילעג טָאה רע .ביורטנייוו ןָאטלימ טרישזַאגנַא ךיא בָאה רעריס

 ענייז ןיא ןעמונעג םיא טָאה גרעבנערע רָאטקָאד ,(טייהקנַארק-רעקוצ) "סיטיב

 ,טכַארבעגּפָארַא ךיוא בָאה'כ ,ןילוסניא טימ טגרָאזרַאפ םיא טָאה ןוא טנעה

 טימ .רעטכעש יטָארָאד ,עשריסַאק ַא ,וינעווע רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ

 םענופ סרעריסַאק יד ןשיװצ "טניירפ עטוג/ ןגָארקעגוצ ךיא בָאה וטפיוא ןיימ

 טלעטשעגנָא ךיא בָאה טנעגַא-יטיסילבוּפ ןשידיא ןיימ רַאפ .רעטַאעט ןשידיא

 "נערב וצ עּפָאריײא ןייק ןרָאפעג סָאד זיא רע) שזַאדַאב קעשזד לַארטַאעט םעד

 ןשילגנע ןַא טלעטשעגנָא ךיוא בָאה'כ ,(עקירעמַא ןייק עּפורט רענליוו יד ןעג

 : ,רעּפרַאק סקַאמ ,ןעמ-יטיסילבוּפ

 יד ,ןָאינוי-ןטסירָאכ רעד ןופ ןענַאטשעגסיױא ךיא ןיב תורצ עטסערג יד

 ערעטלע ,אפוג ןטסירָאכ יד ןעוועג ןענייז ןָאיני רעד ןופ סרעטערטרַאפ

 ןטשרע רעזנוא ייב דלַאב !ןָאינוי -- ןעמיטש ןָא ןוא ןעמיטש טימ ,ןשטנעמ

 : ןדלָאמעג ייז ךיא בָאה םוקנעמַאזוצ

 -קַאטקעּפס עניימ וצ ןטסירָאכ ןוא סעקטסירָאכ ,סנירעצנעט ףרַאד'כ --

 ףיוא סיפ יד טימ ןעגירד ןלָאז סענעדיא "?עקיטפַאז; יד טשינ ליוו'כ .ןעל

 טלעג ןגעוו .,ןצנַאט םוצ ךעלעדיימ עזעיצַארג ,עגנוי ןבָאה ליוו'כ :עניב רעד

 .ןעמוקכרוד רימ ןלעוו

 : חוכיוו ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 סָאװ ןוא ? ןָאינוי רעד ןופ סעקטסירָאכ יד טימ ןָאט רימ ןלעוו סָאװ ---

 -ָאכ יד ןענייז ןעמעלַא רַאפ ? סנױזַא סָאד ריא טנייז רעוו ? טליוװ ריא טסייה

 ?רעמ טשינ ייז ןגיוט ךייא רַאפ ,ןעוועג טוג סעקטסיר

 ... סיִפָא ןיימ ןופ ןפרַאװסױרַא ךיז ןסייהעג ייז בָאה'כ --

 .ןטפַאשקרעװעג יד וצ ,ןעניקסוג וצ ןפָאלעג ייז ןענייז

 -- רעפטנע רעד ןעוועג זיא -- םיא טימ ןָאט טשינרָאג ןענעק רימ ---

 ! רישזַאסַאּפ רערעווש ַא זיא רע

 "נוי ייוודָארב ףיוא ןכוזסיוא טזומעג ,הליחמב ,ןבָאה ןטסירָאכ-רענעמ יד

 ןבָאה ייז .ךעלעמיטש טימ --- עשידיא ןוא ךעלעסקיש -- ךעלעדיימ ענייש ,עג

 סנירעצנעט 12 ןבילקעגסיוא ןבָאה ךיא ןוא גנילירט .ןצנַאט טנעקעג ךיוא

 .רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ סעקטסירָאכ ןבילקעג טָאה'מ סָאװ לָאמ ןטשרע םוצ)

 ,(רוטּפ --- ןוא טקישעגניײרַא ייז ןָאינוי יד טָאה ןַאד זיב

 ןלעטשוצ רימ ןלָאז ייז סרעטערטרַאפ-ןָאינוי יד ןטעבעג ךיא בָאה םעדכָאנ

 טשינ ךיז ןוא טקוקעגנָא ךימ ןבָאה ייז .ןעגניז וצ רענעמ 6 ןוא ןעיורפ 6 ךָאנ

 טנעקעג טשינ יז ןבָאה ןטייצ עטסעב יד ןיא .טסנרע סע ןיימ ךיא יצ טביולגעג

 סנירעצנעט עיינ יד .,ןטסירָאכ 10-8 יװ רעמ רעטַאעט ַא ףיוא ןעגניװצפורַא
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 ןבָאה יטירעּפסָארּפ ַאזַא ףיוא .סידיילןָאינוי ןרָאװעג ךיוא טייצ רעד טימ ןענייז

 סע טמוק יוװ :ןטסירָאכ יד טגערפעג טָאה'מ ןעוו .טכירעג טשינ ןיילַא ךיז ייז

 : ןעוועג רעפטנע רעד זיא ? וָאקָאלבַאי םעד-טָא ןבעגעגכָאנ ןבָאה ייז סָאװ

 -נערטש ַא ...םיא טימ ןעּפעשטרַאפ ךיז טלָאװעג טשינ ןבָאה רימ ---

 !טידערק םיא טמוקי'ס !ליװ רע סָאװ טסייוו רע רעבָא ...רוחב רעג

 ףיוא ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ טידערק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 !וינעווע-דנָאקעס
, 

 -פיוא רעטשרע ןיימ רַאפ סעיצַארָאקעד יד ןעיוב םוצ ןעמונעג ךיז בָאה'כ

 ףיוא .ןַאמגינָאה ןעמונעגרעביא טָאה עדנַאמָאק יד ."ןסָאריּפַאּפ; ןופ גנוריפ

 -ַאגנַא ךיא בָאה רעטעברַא-עניב עניימ רַאפ .ץעּפס ַא ןעוועג רע זיא םעד

 "ןיפ (יצוט) ווייד ןוא דלעפנירג סקעמ ,(רעלסנַאק) יַאוװיל גניווריוא : טרישז

 -ָאקעד םעד .טמיטשַאב ןיילַא ייז ןבָאה סרעפלעהסורַא ערעייז .ןייטשלעק

 החּפשמ-ןַאמצלַאז רעד ןופ רענייא טלעטשעגוצ רימ טָאה טקעיָארּפ"עיצַאר

 -טסניק רעסיורג ַא ןוא שטנעמ רעקיצרַאה ַא ,ןַאמצלַאז לכימ ,רעטעברַא-עניב

 .טיבעג םעד ףיוא רעל

 -ייוצ ןיימ ףיוא טעברַאעג ןיוש טָאה גנילירט ַאיליא רָאטיזָאּפמָאק ןיימ

 ןכַאמ ןביולרעד םיא לעװ ךיא יצ טגערפעג ךימ טָאה רע .גנוריפפיוא רעט

 "ןסָאריּפַאּפפ עסעיּפ רעד רַאפ קיזומ ןיימ ןופ עיצַארטסעקרָא ענעגייא ןייז

 טשינ !טעברַא לקיטש עתמא סָאד זיא'ס ,רעטסעקרָא ןטרעסערגרַאפ ןרַאפ

 רעד רַאפ טקנַאדעג קיצרַאה ךיוא םיא בָאה'כ ,טביולרעד םיא ךיא בָאה רָאנ

 בָאה'כ .ןעמונרַאפ טשינ םעד טימ ךיז טלָאװ רָאטיזָאּפמָאק רעדנַא ןַא .הבוט

 ַא טקישעגוצ רימ טָאה רע סָאװ םלוע-לשדונובר םעד טקנַאדעג רעדיוו ןיוש

 | ,גנילירט

 קירוצ ןוא וינעווע-דנָאקעס ףיוא רעטַאעט םוצ סקנָארב יד ןופ ןרָאפ סָאד

 רעייז ךימ ןבָאה ,סגרעבנערע יד ,םיפתוש עניימ .טעשטומעגסיוא ךימ טָאה

 ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רָאטקָאד רעד ןעוו ,ליבָאמָאטיױא רעייז טימ טריפעג טפָא

 ךעלדנע ,יײװבָאס רעד טימ ןּפעלש ךיז טזומעג ךיא בָאה ,ןטנעיצַאּפ ענייז טימ

 ןוא ליבָאמָאטױא-"רעלסיירק, ןטלַא ןַא ,לזמ טימ ,טלדנַאהעגנייא ךיא בָאה

 ןעוועג זיא "יבר, ןיימ .רעביײרטנָא ןַא ןופ הכאלמ יד ןענרעל ןעמונעג ךיז

 "רעווצ ַאטעי ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןוז ַא ,גנילרעווצ ינדיס רעליּפשיוש רעד

 ,(סופ ןייא ףיוא) "תחא לגר לע; הרות יד טנרעלעגסיוא רימ טָאה רע .גניל

 בָאה עזייר עטשרע ןיימ ןוא (שינעביולרעד) ?סנעסיילג עניימ ןעמוקַאב בָאה'כ

 ."קירעביוב  ּפמעק םוצ טכַאמעג ךיא
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 :ןדיא ַא טגערפעג ךיא בָאה ,ןבעל ןטימ םיוק ,ּפמעק ןיא קידנעמוקנָא

 ?גנילירט רעטסימ רעקיזומ םעד ןעניפעג ןעק'כ ואוו רשפא טסייוו ריא ---

 טסייוו ריא עשזיסָאװ -- טגערפעגרעביא דיא רעד טָאה --- ? גנילירט --

 ריא !גרַאב ןכיוה ןפיוא ,זױה-דלַאװ ןיא ךיז ייב זיא גנילירט ? טשינ עקַאט

 ןפיוא ןביוא ןטרָאד -- רעגניפ ַא טימ ןָא רימ רע טזייוו --- ! ןטרָאד טָא -- טעז

 -ךלַאװ ןיא םיא וצ ףױרַא טמוק ריא זַא סנטיײצַאב ןסיוו םיא טזָאל !גרַאב

 "ןג ןיא םדא, יו טרָאד ךיז טריפ רע לייוו -- דיא רעד רימ ט'הצע -- זיוה

 "רַאפ ןטרָאד ...טַאהעג םיא טָאה עמַאמ יד יו טעקַאנ םורַא טייג רע ."ןדע

 ןוא ןסע םוצ רָאנ ּפמעק ןיא רעטנורַא טמוק רע ,רעמוז ןצנַאג ַא רע טגנערב

 .רעדניק טימ ןענרעל

 :קידנעײרשפױרַא ,גרַאב םענעזיוועגנָא םעד וצ טזָאלעג ךיז בָאה'כ

 !!!גנילירט !גנילירט רעטסימ --

 טָאה'ס רעוו ןעז וצ רעטעקַאנ ַא עקטַאכ רעד ןופ ןפָאלעגסױרַא זיא גנילירט

 רע זיא ,ךימ קידנעעזרעד .זױה"דלַאװ ןייז ןיא ור ןייז ןרעטש וצ טגאוועג

 ַא יװ קידנעלטיור ךיז .טַאלַאכ ַא ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא ןוא ןפָאלעגקירוצ

 -ימירּפ רעד ןיא ןוא טייקליטש רעד ןיא ָאד :טרעלקרעד רימ רע טָאה ,לדיימ

 רעיינ רעזנוא רַאפ סעיציזָאּפמָאק ענייז רע טפַאש ,רוטַאנ רעד ןופ טייקוויט

 יד גרַאב ןפיוא טּפעלשעגפױרַא םיא רַאפ לעיצעּפס טָאה'מ .גנוריפפיוא

 "עגרָאפ טָאה גנילירט ןעוו .זױה-דלַאװ ןיא םיא ייב טייטש סָאװ ָאנַאיּפ עטלַא

 ןענוגרַאפ םיא ךיא בָאה סעיציזָאּפמָאק ענייז ןופ עקינייא רימ רַאפ טליּפש

 ,סיוואומ יד ןיא "ןַאזרַאט, יו ,טעקַאנ ןײגמורַא ןופ טייקשירטנעצסקע ןייז

 סעידָאלעמ יד ,טייקשירפ ַא ,טייקיינ ַא טליפעג ךיז טָאה ןעגנופַאש ענייז ןיא

 | ןײרַא ןצרַאה ןיא ןכָארקעג ןענייז

 ,ּפמעק ןרעביא רוט ַא ףיוא ןעמונעג ךימ ןוא ןָאטעגנָא ךיז טָאה גנילירט

 רעלערוטלוק ןוא רעלענָאיצידַארט-שידיא רעד טימ טסיורגעג ךיז טָאה רע

 שובייל להנמ םעד קנַאד ַא ,"קירעביוב; ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ערעפסָאמטַא

 יו ,עלעמיוב ןדעי טימ ,ךייט ןסיורג ןטימ טמירַאב ךיז טָאה רע .רערהעל

 םעד ֹוצ ןרָאװעג ןטדָאזעגוצ ןיב ךיא ."עינעמיא;, ענעגייא ןייז ןעוועג טלָאװ'ס

 טליפעג בָאה'כ .גנילירט ַאיליא רעקיזומ ןלופטנַאלַאט ןוא *טַאי, ןקיצרַאה

 ,רעטַאעט ןיימ רַאפ סניוועג ַא ןייז טעוו רע זַא

 ר
 "עג ךיא בָאה ,ןשטנואוועג יװ ןייז רימ רַאפ "לסיש; יד טעװ ביױהנָא ןיא

 טשינ עקַאט טָאה עסעיּפ רעטליּפשעג ַא טימ ןָאזעס םעד ןביוהנָא סָאד .טכַארט

 זיא'ס ןעוו טרפב ,געט'ךָאװנטימ יד ףיוא ףיוקראפ-טיפענעב םעד טרעטשעג
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 ןטימניא ןסעיּפ ךָאוװ-ףוס יד ןליּפש טשינ יוויייס רָאט'מ זַא ךַאמּפָא ןַא ָאד

 "רָאפ-"דנע-קיוו; יד ףיוא ןטעליב-טיפענעב ןופ ףיוקרַאפ רעד רעבָא .ךָאװ

 .ןלַאפעג זיא ןעגנולעטש

 ןַא טימ ןָאזעס םעד ןבױהנָא טשינ רָאט'מ זַא טנרָאװעג ךייא בָאה'כ --

 ןבָאה "ןסָאריּפַאּפפ .טרעגרעעג ךיז רעדיינש טָאה -- עסעיּפ רעטליּפשעגּפָא

 ,עסעיּפ עיינ ַא ןליוו סעיצַאזינַאגרָא יד :ןעזעג עלַא ןיוש

 רימ ןלעוװ .ןזעוו ןייק ןופרעד טכַאמעג טשינ אקווד טָאה ןייטשלעדע

 ןלעוו "לסיש; רעד ןופ קלח רעזנוא .סטעקיט-טיפענעב רעקינייװ ןפיוקרַאפ

 רימ ...(עסַאק) סיפָא-סקַאב רעבָא רַאפרעד .ױזַא יצ ױזַא ןגירק ךָאד רימ

 יד ןיא :רעטרעװ סנייטשלעדע עלעסָאי ןרעיא יד ןיא ןעגנולקעג טָאה

 טנזיוט 15710 ַא ןכָאװ 10-8 עטשרע יד ןיא טגיילרעד ךיא בָאה ןטייצ עטסעב

 ןיוש זיא סָאװ עסעיּפ ַא טימ ןָא-ביוה ךיא סָאװ רעסעב ךָאד זיא ...רַאלָאד

 ַאזַא טימ טרפב .סרעקיטירק יד ייב ייס ןוא םוקילבוּפ םייב ייס גלָאפרעד ַא

 ןעמויטסָאק ,סעיצַארָאקעד עכלעזַא טימ ,סקופ ָאעל טימ ,עניימ יוװ עּפורט

 ךיא ייג -- רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא טימ ,רָאכ ,סנירעצנעט עכלעזַא טימ

 עטשרע יד ןרילרַאפ ךיא לעװ ...קירב רערעכיז ַא ףיוא טמיטשַאב ךָאד

 לעוװ ןטיפָארּפ יד ןוא רעטַאעט ןיימ ןרילבַאטע ךיא לעװ רעבָא רַאפרעד ,טייצ

 ,רעטעּפש לסיבַא ןעמענּפָא ךיא

 "יוש יד טימ ןעוועג-היחמ ךיז בָאה'כ .ןריטעּפער וצ ןביוהעגנָא בָאה'כ

 ַאלעב : ןעוועג ןענייז עסעיּפ רעד ןיא עטליּפשעג יד .עּפורט ןיימ ןופ סרעליּפש

 ןבָאה עקירעביא יד .סענרַאּפ למייח עלעגניא סָאד ןוא יקסניבוד לדוי ,לעזיימ

 סוילושזד סָאװ עלָאר יד .,ןטייקירעווש ןָא ןלָאר ערעייז ןיא טבעלעגנייא ךיז

 סיורג טשינ ןעוועג זיא ,רעטַאעט-ילניקעמ ןיא רימ טימ טליּפשעג טָאה רעלדַא

 םיא רַאפ טסַאּפעגנײרַא ,טעווערטסיימעג ךיא בָאה ...סקופ ָאעל רַאפ גונעג

 .ןדירפוצ ןייז לָאז רע יבַא ,טעלּפוק ןלעיצעּפס ַא

 םעד ןופ טָאהעג אקווד ךיא בָאה סעיציטעּפער יד ייב קיטיײװצרַאה לסיבַא

 ףיוא רוגיפ ַא ,רָאג זיב רעליּפשיוש רענייפ ַא ,לַאטנעזָאר סירָאב רָאיטקַא

 זַא ,טרישזַאגנַא םיא בָאה ךיא סָאװ רַאבקנַאד ױזַא ןעוועג זיא רע .עניב רעד

 בָאה םיא טימ אקווד .רעייפ ןוא רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעג רימ רַאפ טלָאװ רע

 ,תורצ טַאהעג ךיא

 :ןטעבעג ךיז ךיא בָאה ענעצס רעסיוועג ַא ןיא

 ;טנַאה רעקניל רעד טימ גנוגעװַאב יד טכַאמ ,לַאטנעזָאר רעטסימ ---

 יד ריא טכַאמ .לָאמַארעדיװ ןוא לָאמַאכָאנ ןזיוועג םיא ךיא בָאה -- ױזַא טָא

 ןטימ ןעיירדוצסיוא ךיז סיוא ךייא ךָאד טמוק ,טנַאה רעטכער רעד טימ גנוגעווַאב
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 אלימב ןוא טוט ריא סָאװ ןעז טשינ ןַאד ןעק םלוע רעד .םוקילבוּפ םוצ ןקור

 ,לַאטנעזָאר רעטסימ .ןדער טפרַאד ריא סָאװ עזָארּפ יד ןריולרַאפ ךיוא טרעוו

 ןוא ןרעה ןוא ןעז ךייא ןעמ טעװ ,טנַאה רעקניל רעד טימ עבלעז סָאד טוט

 ,ךיוא קידנגייצרעביא רעמ ןייז טעוו'ס

 רע ,טרעקרַאפ .הלילח ,רימ טימ טרעּפמַאעג טשינ ךיז טָאה לַאטנעזָאר

 ןכַאמ סע ןעמ ףֹרַאד ױזַא ,טכערעג קידנעטשלופ ןיב ךיא זַא ןבעגעגוצ טָאה

 ,עיציטעּפער ךָאנ עיציטעּפער רעבָא .םיא זייוו ךיא יוװ ןכַאמ ןיוש טעוו רע ןוא

 טימ טרילוקיטסעשז לַאטנעזָאר !ַאהַא -- ענעצס רעד וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 ,םוקילבוּפ םוצ ןקור ןטימ סיוא םיא טיירד עיציזָאּפ יד .טנַאה רעטכער רעד

 ןיב ךיא .טגָאז רֶע סָאװ טרעה'מ טשינ ןוא טוט רע סָאװ טעז'מ טשינ זיא

 : םילכ יד ןופ סױרַא

 רעיש רעד זיא לפיוו ? ךייא טימ ךיז טוט סָאװ !לַאטנעזָאר רעטסימ ---

 ...ןרעװ טכַאמעג ףרַאד ענעצס יד יױזַאיװ ןזייוו וצ ךייא ,ןרעלקרעד וצ ךייא

 | ,..ריא ןוא

 -עגניירַא ןוא ןשוק וצ ןבױהעגנָא ךימ ,טּפַאכעגמורַא ךימ טָאה לַאטנעזָאר

 ךייא בָאה'כ ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,לחומ רימ טייז :רעיוא ןיא רימ טצכולש

 ךיא .,ןזיוועג רימ טָאה ריא יװ ןכַאמ טשינ סע זעק ךיא ,ןגָאז טפרַאדעג דלַאב

 ...טנַאה רעקניל רעד ףיוא טריזילַארַאּפ ןיב ךיא לייוו טשינ ןעק

 רַאפ ןבָארגַאב ךיז ךיא טלָאװ בורג ַא רימ רַאפ ךיז טנפע'ס ןעוו

 .טּפַאכעג טשינ ןיילַא דלַאב ךיז בָאה ךיא סָאװ סורדרַאפ

 בָאה -- לַאטנעזָאר רעטסימ ןצרַאה םוצ טשינ ךיז טמענ ,ונ ,אלימ ---

 ןעק'מ ןוא געוו ןיימ ןכַאמ סע ןעק'מ -- ןקיאורַאב וצ טריבורּפ םיא ךיא

 ,סע טכַאמ ריא יוװ טוג רעייז זיא'ס ...עיצּפעצנָאק רעייא טיול ןכַאמ ךיוא סע

 קיטיירפ רעצרַאװש רעד

 "דנָאקעס ןיא *ןסָאריּפַאּפ, ןופ ערעימערּפ רעד וצ ,הנשה-שארזיאצומ

 -עג ןבָאה ןדיא ךס ַא .ןסַאמ ןיא ןעמוקעג םלוע רעד זיא ,רעטַאעט-וינעווע

 טשיג ןטעליב ןייק רעמ ןענייז גנולעטשרָאפ רעד רַאפ לייוו ,ןײגמײהַא טזומ

 -עטשרָאפ ערעדנַא יד רַאפ ןטעליב טפיוקעג דלַאב רעבָא ייז ןבָאה .ןעוועג

 עּפורט יד .םוקילבוּפ ןפיוא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה עסעיּפ יד .,ןעגנול

 -נעצסקע ןוא רעזעיצַארג ,רעגנוי רעד טּפיוהרעביא ,ןעמונעגסיוא רעייז טָאה

 -קילגרעביא ןעוועג ןענייז ךיא ןוא ןייטשלעדע .סקופ ָאעל רעקימָאק רעשירט
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 "רָאפ ןסיורג םעד טימ ןוא רעטַאעט ןטפיוקרַאפסױא םעד טימ -- רע : ךעל

 ןשילַארָאמ םעד טימ --- ףיא ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ עקירעביא יד ףיוא ףיוקרַאפ

 ןעוועג זיא ןַאלּפ ןיימ .עּפורט רעד ןופ ןוא גנולעטשרָאפ ןיימ ןופ גלָאפרעד

 "וצ ךיא לעוװ טייצ רעד ךרוד ,ןכָאװ יירד רעדָא ייווצ *ןסָאריּפַאּפ , ןליּפש וצ

 ,טלטיטַאב טשינ ךָאנ בָאה ךיא ןכלעוו לקַאטקעּפס םעיינ ןיימ ןטיירג

 -רָאפ-עסערּפ עלעיציפָא יד ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש געט עכעלטע טימ

 ָאי טָאה'מ ןעמעוו טסואוועג טשינ ךיא בָאה ,טגָאזעג תמא םעד .גנולעטש

 -לעדע ףיוא טזָאלרַאפ ךיז ךיא בָאה םעד טימ .טשינ ןעמעוו ןוא ןדַאלגנייא

 זיא רעטַאעט סָאד .רעּפרַאק ןוא שזַאדָאב ,טײל-יטיסילבוּפ יד טימ ןענייטש

 זיא םוקילבוּפ סָאד .גנולעטשרָאפ-עסערּפ רעד וצ ךיוא טקַאּפעגרעביא ןעוועג

 ןענעייל וצ דלודעגמוא טימ טרַאװרעד ןבָאה עלַא רימ .טרעטסײגַאב ןעוועג

 ןגעוו ,גנוריפפיוא רעיינ ןיימ ןגעו סרעקיטירק עשידיא יד ןופ גנוניימ יד

 ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא תושדח םינּפ ַא ,ןילַא רימ ןגעוו עקַאט ןוא עּפורט רעד

 .עניב רעשידיא רעד ףיוא עיציזָאּפ ַאזַא טכיירגרעד טָאה סָאװ

 -רעטנורַא גנולעטשרָאפ יד ןבָאה סרעקיטירק עשידיא יד ןופ בור סָאד

 ףיוא ןוא רימ ףיוא תוכז לקיטש ַא טכוזעג ןבָאה סָאװ סרעביירש יד .,ןסירעג

 "יירש עקיבלעז יד ,טייחרעדנימ רעד ןיא ןעוועג ןענייז ייז --- גנוריפפיוא ןיימ

 "עמ ןיא טליּפשעג בָאה'כ ןעוו עסעיּפ ןיימ טביולעג קרַאטש ןבָאה סָאװ סרעב

 זיא'ס .,ךַאז ןייק רַאפ טרָאװ טוג ןייא ןייק ןענופעג טשינ ןבָאה ,רעטַאעט-ילניק

 ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ייז ןענייז --- !וינעװע-דנָאקעס רַאפ טשינ

 ןצרַאװש, םענעי טבעלעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ןייז וצ רעשמ ךיז טכייל זיא'ס

 ןיימ ךָאנ ןוא רימ ךָאנ ?ןגָאלָארקענ; יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה'ס ןעוו ,"קיטיירפ

 ןטלַאהעג ךימ טָאה סָאװ עקיצנייא סָאד .עסערּפ רעשידיא רעד ןיא רעטַאעט

 ןדיא ןוא ןעגנולקעג רדסכ טָאה סָאװ ןָאפעלעט רעד ןעוועג זיא סיפ יד ףיוא

 ,ןעגנולעטשרָאפ עלַא ףיוא ןטעליב טריוורעזער ןבָאה

 הצע ןַא ןגערפ םיא ןייטשלעדע עלעסָאי טניירפ ןיימ וצ ףױרַא ןיב ךיא

 ,ןעלדנַאה וצ ױזַאיוװ

 -- טסיירטעג ךימ רע טָאה -- ףָאקלָאבַאי ,םעד ןופ סיוא ךיז ךַאל ---

 רַאפ עבָארּפ ןכַאמ ךיז לעטש ןוא טשינ ךיז רילרַאפ ? ןדירפוצ זיא םלוע רעד

 ךיז רעה ןוא טנעה יד ןיא ךיז םענ ! תיבה-לעב ַא יז .עסעיּפ רעטייווצ רעד

 ,ריד ףיוא ךיז זָאלרַאפיכ ...לכש םענעגייא גונעג טסָאה ,םענייק וצ וצ טשינ

 ...ןזיוה יד ןרילרַאפ טשינ לָאז רע ןרָאדיזיא גָאז

 זַא טסואוועג בָאה'כ ."לַאיָארא רעד ןיא ןייגוצניירַא טמעשעג ךיז בָאה'כ
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 ךיז זיא ןעמ ,"לכייב ןיא סרעשזדענעמ ןוא ןרָאיטקַא ךיז ןעשטַאּפ , ןטרָאד

 .י.בָארגַאב ַאזַא ןבעגעג רימ ןבָאה ןעגנוטייצ יד סָאװ היחמ טושּפ

 א

 ןופ טסואוורעד ךיז בָאה'כ ןעוו ןביוהעגנָא טשרע ךיז ןבָאה תורצ עניימ

 ,תומל"הטונ ַא ,ןכוסמ-הלוח ַא זיא לַאטנעזָאר סירָאב זַא גרעבנערע רָאטקָאד

 עלַא ןיא ןרָאװעג טלַאק רימ זיא'ס .סבעווניּפש ףיוא ךיז טלַאה ץרַאה ןייז

 סעּפע םיא טימ טריסַאּפ רעמָאט !טלעפעג רימ טָאה סָאד רָאנ ,יוא .םירבא

 ףיוא הישק ַא .טעשטומרַאפ םיא בָאה ךיא זַא ןגָאז ןעמ טעװ ,עניב רעד ףיוא

 ,טליּפשעג טשינ עסעיּפ רעד ןיא טָאה ןַאמדירפ קחצי ? ?טניירפ עטּוג, עניימ

 ןקנַארק ַא ןָא ןעמ טגָאז ױזַאיװ רעבָא ,ןלַאטנעזָאר ןטערטרַאפ עקַאט ןעק רע
 קיטיײװצרַאה ןופ ? סָאװ ...זיא רע לייוו ,רעמ טשינ טליּפש רע זַא רָאיטקַא

 !הלילח ,ןלַאפקעװַא ךָאד רע ןעק
 גרעבנערע ר"ד .,(טניירפ-רעטַאעט ַא) רעייב ר"ד טרירוק טָאה ןלַאטנעזָאר

 ךיז ןשיווצ טכַאמעג ייז ןבָאה .ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טלייצרעד םיא טָאה

 "נעזָאר טגָאזעג רעייב רָאטקָאד טָאה גנוכוזרעטנוא ןַא ךָאנ : טָאלּפמָאק ַאזַא

 לַאטנעזָאר .רעטַאעט ןליּפש ןופ ןכָאװ עכעלטע ןעורּפָא ךיז ףרַאד רע זַא ןלַאט

 -- 3 םיא ןָא ןייגַאב ךיז ןעמ טעװ ױזַאיװ .ןופרעד ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה

 רע ןעק יוװ !עלָאר עקיטכיוו ַאזַא ךָאד טליּפש רע -- טנייוועג שזַא רע טָאה

 טָאה רעייב רָאטקָאד ? וָאקָאלבַאי רעטסימ ,טניירפ ןטסעב ןייז תורצ ןכַאמנָא

 "ָאר ןעיײרפַאב לָאז'כ ןטעבעג ךימ טָאה רע ןוא רימ וצ טרינָאפעלעט טשרמולכ

 ןליּפש ןעמוקקירוצ רע טעוװ ךָאנרעד .זיולב ןכָאװ עכעלטע ףיוא ןלַאטנעז

 ?םיא ןָא ןייגַאב ןענעק ךיז ךיא לעװ ױזַאוװ :לעטשנָא ןַא טכַאמעג בָאה ךיא

 רָאטקָאד רעד זַא רעבָא ?עלָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא ױזַא ךָאד זיא רע

 םורַא יוו-ייס ךָאד טייג ןַאמדירפ .ןבעג"הצע ןַא ןיוש ךיז ךיא לעוװ ,טסייה

 רעטסימ ,טנוזעג טרעוו : רקיע רעד ,ןליּפש רע טעוװ ,עסעיּפ יד ןעק רע ,קידייל

 ןשטנואוועג םיא ךיא בָאה -- קירוצ לענש טמוק ןוא סיוא ךיז טור ,לַאטנעזָאר

 .ןָאפעלעט ןפיוא

 ןטױל .ןָאזעס םענעי ןליּפש ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש זיא לַאטנעזָאר

 ַא ןלָאצ וצ ביוחמ ןעוועג רעטַאעט ןופ תיבהילעב רעד זיא ץעזעג'ןָאינוי

 "עג טָאה לַאטנעזָאר .עשזַאג ןכָאװ 4 ,ןרָאװעג קנַארק זיא סָאװ ,רעליּפשיוש

 ערטסקע יד רַאפ וליפַא .ןכָאװ 236 עצנַאג עשזַאג רעטַאעט ןיא רימ ייב ןגָארק

 טגירק'מ עכלעוו רַאפ ,ןָאזעס ןכרוד טליּפשעג ןבָאה רימ סָאװ ןעגנולעטשרָאפ

 -ָארעדרַאג יד ןיא זנוא טימ טכַארברַאפ טָאה לַאטנעזָאר ,טלָאצַאב רעדנוזַאב
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 רע זיא ,(טביולרעד טשינ ןרעדנַא ןייק בָאה ךיא סָאװ עיגעליווירּפ ַא) סעב

 "נָאק ןייז םיא רַאפ ןעמונעגּפָא ןוז ןייז רעדָא יורפ ןייז טָאה ,ןעמוקעג טשינ

 ,ןרָאװעג רטפנ לַאטנעזָאר זיא רעטעּפש רָאי ַא ,עשזַאג רעד טימ לטרעוו

 22 לטיּפַאק

 "ךעשַאוו-שיד רעד,

 סָאד ןוא ,ןלַאפעג זיא רעטַאעט ןיא ןןילפיצסיד יט
 ןטפעשעג יד ףיוא .ןטפעשעג עטכעלש יו רעגרע ךָאנ זיא

 ךיא .ךיז ןגָאלקַאב וצ סָאװ טַאהעג טשינ אקווד ךיא בָאה

 רעמע ןַא טימ רענעסָאגעגּפָא ןַא יו טליפעג רעבָא ךיז בָאה 25

 וצ ןביהעגנָא ןבָאה סרעטַאעט ערעדנַא יד .רעסַאװיזייא

 טליּפשעג טשינ רעירפ לָאמנייק ; עסעיּפ עיינ ַא : חסונ ַאזַא טימ ךיז ןרימַאלקער

 -עג עקַאט ייז טָאה'ס .סרעגניפ יד ןקעל סרעקיטירק יד :ץעגרע ןיא ןרָאװעג

 סע טָאה רימ ,"ןסָאריּפַאּפ , ןעז ןפָאלעג ץלַא זיא םלוע רעד .ןצכערק ןפלָאה

 ,ןבעל קיטש ַא טסָאקעג

 "עד טריפעג סרעליּפשיוש עניימ ןבָאה סעבָארעדרַאג-רעטַאעט יד ןיא

 :עסעיּפ רעד ףיוא תומיגּפ ןכוז ןעמונעג טָאה'מ .סעטַאב

 ךיז עקינייא ןבָאה -- סרעטַאעט עלַאקָאל יד רַאפ ןעוועג טוג זיא'ס ---=-
 ןעמ ףרַאד ָאד ...וינעווע רעד רַאפ שיטַאמַארד וצ זיא'ס -- טגָאזעגסױרַא

 ...עטערעּפָא עטכייל ַא ןליּפש

 ,רָאטַארָאבַאלָאק ןיימ טָאה --- 1 עסעיּפ יד טגָאמרַאפ עידעמָאק קינייװ ---

 "יס עשימָאק יד ןופ קינייו טכַאל םלוע רעד -- טרעפטנעעגּפָא ,ןַאמדירפ

 ,יקסװעשַאמָאט ינע ,ןַאמצלַאז רתסא ,יקסניבוד לדוי ,סקופ ָאעל ןופ ,סעיצַאוט

 "עג ןטלעז ןעמ טָאה סרעטכעלעג עכלעזַא ? ןטעלּפוק ןוא ןטעוד ערעייז ןופ

 טכַאל םלוע רעד עכלעוו ייב ,סעידעמָאק ענעכָארּפשעגסױא יד ןיא וליפַא טרעה

 ןעזעג ןבָאה ייז סָאװ םרחב ייז טגערפ .טשינרָאג טימ םייהַא טייג ןוא ןָא ךיז

 םלוע רעד ךָאד טייג רעטַאעט רעזנוא ןופ ? טכַאלעג ןבָאה ייז סָאװ ןופ ןוא

 עסיורג יד -- ןמיס ַא .טניירפ ערעייז ןקיש ייז ,רעטרעטסיײגַאב ַא םייהַא

 !סענזיב

 תוניבמ טגָאזעג רעדיינש טָאה -- (רעווש-וצ זיא'ס) "יוועה וט סטיא; --
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 וצ טניואוועג םלוע רעד זיא וינעווע-דנָאקעס ףיוא -- סעציילּפ עניימ רעטניה

 ןעמ זיא רעגיײזַא 11 ןוא ,ץנַאט ַא ,גניז ַא ,ךַאל ַא ,עידעמָאק רעטכייל ַא

 | ! קיטרַאפ

 ךיז ךיא בָאה -- ?םלוע םעד ןיירַא ןעמ טשימ סָאװ !םלוע-לשיונובר

 עסעיּפ יד ךָאד זיא רעטַאעט ןיא זנוא וצ טמוק סָאװ םלוע םעד -- טעשזירגעג

 "ירק עשידיא עכעלטע יד ןרָאװעג ןלעפעג ,טשינ סע זיא סָאװרַאפ .ןלעפעג ָאי

 רעקיטכערּפ ַא זיא'ס זַא ןבירשעג ןבָאה סרעקיטירק עשילגנע יד ? סרעקיט

 "עג ןבָאה סרעקיטירק עשידיא יד סָאװ הביס יד ָאד טגיל ואוו ,לקַאטקעּפס

 עגנוי ,עיינ ברקמ סָאד ןעמ זיא ױזַא ? רעטַאעט רעזנוא ףיוא ןחמוא ַאזַא ןפרָאװ

 ייז ביוא ? רעטַאעט עשידיא סָאד ןבעלוצפיוא ,עיציבמַא ןוא טומ טימ ,ןשטנעמ

 וצ ןבָאה ייז ןענעק תונעט ַא רַאפ סָאװ -- רעמינּפ עיינ ןייק טשינ ךיוא ןליוו

 "ער םעד ףיוא טשינ רידנעטערּפ ךיא זַא ןסייוו עלַא ? ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד

 ןיא ,רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש סירָאמ ןיא טליּפשעג טרעוו סָאװ רַאוטרעּפ

 טליּפש סרעטַאעט עקירעביא יד ןיא .עניב-סקלָאפ רעד ןיא רעדָא "ףעטראג

 -טּפיױה ייווצ רעדָא ,םענייא ףיוא טיובעג ,רנַאשז ןטכייל ןופ ןטערעּפָא ןעמ

 טנוװָא ןצנַאג ַא םורַא ךיז ןעיירד לבמַאסנַא םענופ עקירעביא יד ןוא ,ןטסילָאר

 סלבעג ןופ סעמַארדָאלעמ טליּפש'מ רעדָא . ..ךעלעשטושט יוװ עניב רעד ףיוא

 ,עמַארד : ןופ עיצַאניבמָאק ַא עניב רעשידיא רעד ףיוא ריטנעזערּפ ךיא .טינש

 יערעּפָא ,ָאניק ,טעלַאב ,קיזומ ,ליּפשנעמַאזוצ ,לבמַאסנַא ןקיסַאלקטשרע ןַא

 ןופ ןרעה לָאז'מ ידכ ,גנוטכירניײאיָאידַאר ,ןעמויטסָאק ,טכיל ,סעיצַארָאקעד

 יז ,רעטַאעט םוצ גנַאגוצ רעיינ ןיימ טלעפעג םלוע םעד .עלעקניוו ןטסטייוו

 "רעטַאעט ענעגנואווצעג יד יו טשינ עסַאק רעד ייב ןטעליב ןפיוק ןוא ןעמוק

 ןטעליב-טיפענעב יד טּפוטשעגנײרַא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד ןעמעוו ,סרעייג

 -ירק יד ייב ןעוועג ןח"אשונ ָאי ןבָאה עכלעוו ןעגנולעטשרָאפ יד וצ חוכ ףיוא

 וצ לייוו .האופר ַא ףיוא דיא ַא וצ טשינ טמוק עסַאק רעד וצ רעבָא ,סרעקיט

 ןוא גרוטַאמַארד ןטסבושח םעד ןופ ןבירשעג ןייז סע געמ -- עסעיּפ ַא םתס

 ןליפנָא טשינ םלוע רעד טעװ -- ןרעטש ןטסטמירַאב םעד ןופ ןרעוו טליּפשעג

 ,רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס סָאד יװ ,ןינב ַאזַא ןטייצ ערעווש עקיטנייה

 ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ץרַאה טקיטייוועצ ַא טימ ןוא טימעג רעווש ַא טימ

 מַא יװ ןלעטשפיורַא טפרַאדַאב בָאה'כ עכלעוו גנוריפפיוא רעיינ ןיימ וצ

 "דנָאקעס ףיוא גנוריפפיוא עטשרע ןיימ סָאװ ?אבה-ךורב? ַאזַא טימ .ןטסלענש

 טנעקעג ןיוש טָאה רעוװ ,עסערּפ רעשידיא רעד ןופ ןגָארקעג טָאה וינעווע

 רעמ עניב רעד ףיוא ןטלַאה ןענעק ךיז טעװ *ןסָאריּפַאּפ, עסעיּפ יד זַא ןפָאה

 ? טנכערעגסיוא הליחתכל ןבָאה רימ יװ ,ןכָאװ 272 ַא יו
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 יינספיוא ךיז טָאה ,עסעיּפ עיינ ןיימ עּפורט רעד רַאפ ןענעיילרעביא ןכָאנ

 ...רעווש-וצ זיא'ס ...עמַארד עקרַאטש ַא זיא'ס :עטַאבעד ַא ןבױהעגנָא

 זַא טניואוועג ןענייז ייז .סרעקיטירק יד ןרעוװ ןלעפעג טשינ ךיוא טעוו'ס

 סעיצַאניבמָאק ןופ ...עטערעּפָא -- עטערעּפָא ןוא ,עמַארד ןייז לָאז עמַארד

 עיינ ןיימ ןפורוצנָא העדב בָאה ךיא זַא טנָאמרעד בָאה'כ ןעוו .טשינ ייז ןטלַאה

 :עניב רעד ףיוא עיצולָאװער ַא ןכָארבעגסיױא זיא ,*רעשַאוװ-שיד רעד, עסעיּפ

 לטיט רעשיטנַאמָאר ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ -- ??רעשַאוװ-שיד רעד, ---

 -ַאװ-שיד רעד, רעבָא . ...ךיוא זיא ,"ןסָאריּפַאּפ, ,אלימ 1 עטערעּפָא ןַא רַאפ

 ןיא ןכַאל ךָאד טעוו'מ ...למיה ןיא ןכָארקעג טַאלג ןיוש זיא סָאד ?"רעש

 ,סנפיוה יד

 סע טָאה ,ונ .ךיוא "ןסָאריּפַאּפ; ןעמָאנ םעד ןופ טקזוחעג ךָאד טָאה'מ ---

 -- רעגָאלש ַא זיא דיל סָאד ,טרעקרַאפ .טגערפעג ךיא בָאה --- ?טדַאשעג

 ַא סניימ ךיוא ךָאד זיא ?רעשַאװ-שיד; רעד .ןפלָאהעגוצ ןעמָאנ רעד טָאה

 וצ םוקילבוּפיָאידַאר ןיימ ןריסערעטניארַאפ רשפא סע ןעק ,דיל רעלוּפָאּפ

 עקיבלעז יד טימ ךיז ןצונַאב וצ רעיש רעד זיא לפיוו .עסעיּפ יד ןעז ןעמוק

 ,עביל עדנילב ,ךַארק-עשטַארַאק ןופ עלעקצַאכ ,סעדָא ןופ עלעקנַאי : ןעמענ

 -םייח ,לצעג ,עלעזייר ,עלהרש ,עביל ןיא לזמ ,עביל עקילייה ,עביל ןופ ןטרָאג

 !זדלַאה ןופ ןיוש ךָאד טכירק'ס .הנוי ,עייש

 -שיד; לקַאטקעּפס ןשילַאקיזומ ַא ןפור וצ ןבעל ןיא ךייא טייג'ס ביוא ---

 רעדע סייוו'כ ,סע טפור -- טרָאװ סָאד ןעמונעג רעדיינש טָאה --- *רעשַאװ

 סעיצַאזינַאגרָא .?רעשַאוװו-שיד רעכעליירפ רעד; ,*רעשַאוו-שיד רעקידנעגניז

 ?"*רעשַאוװ-שיד ַא; םתס ףיוא סטיפענעב ןפיוק ןלעוו

 "עג רע טָאה --- ךַאז ןיימ זיא סָאד .טשימעג טשינ ךיז טָאה ןייטשלעדע

 טימ קידנשטעווקוצ --- ןיינ ףיוא טשינ ןוא ָאי ףיוא טשינ -- ּפָאק ןטימ טיירד

 -עביא יד יװ טקנוּפ טליפעג רע טָאה ןצרַאה ןיא זַא ןייז ןעק'ס ,סעציילּפ יד

 -עג טָאה ַאלעב וליפַא .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא ןעמָאנ רעד ןעמעוו עקיר

 ללכב ךיז ןבָאה ייז .טעיטוּפעצ ןעוועג רָאג ןענייז סגרעבנערע יד .טלפייווצ

 ,רימ ףיוא ןצנַאגניא טזָאלרַאפ ךיז ןוא טשימעג טשינ

 עלעסָאי טגלָאפרַאפ ךימ ןבָאה --- !טשינ ךיז זָאל ! תיבהילעב ַא ייז ---

 סָאװ םעד וצ וצ טשינ ךיז רעה -- רעטרעװ עקידנעלמַאטש סנייטשלעדע

 -ַאמש ַא ריד ןופ ןכַאמ ןלעוו ייז ! תוירחא ןייד זיא'ס ,טגָאז רענעי רעדָא רעד

 ! טשיינ ךיז זָאל ...עט

 יד ךיוא .עניב רעד ףיוא לַאנָאסרעּפ ןצנַאג םעד ןפורעגפיונוצ בָאה'כ

 ,םיפתוש עניימ טימ ,ןָאזרעּפ 90-80 םורַא ,עטלעטשעגנָא עניימ ןופ עקירעביא
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 ךיז בָאה'כ .םכותב ןייטשלעדע רָאדיזיא ,רעדיינש פיליפ ,סגרעבנערע יד

 :השרד ידיטָא ןעמעלַא רַאפ ןטלַאהעג ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא

 עניימ וצ ןרעהוצ טוג ךיז טלָאז ריא ידכ ןפורעגפיונוצ ךייא בָאה'כ --

 ;תוירחא רעייא טשינ זיא רעטַאעט םענופ גנוטלַאװרַאפ יד .סעיצקורטסניא

 ַא ןלעפ טשינ םענייק טעוװ רעטַאעט ןיא רימ ייב .רימ וצ רעביא טזָאל סָאד

 ,עשזַאג רעייא ןגירק טשינ טעװ ריא ןעוו טנעמָאמ ןיא .תוריכש ענייז וצ ינעּפ

 -ָאָאק ףיוא טשינ ןליּפש רימ .רעטַאעט ןיא ןעמוק וצ ביוחמ טשינ ריא טנייז

 ןטיירגוצ ןפרַאד רימ .תוצע ןבעג ןעק רענייא רעדעי ואוו ,תודוסי עוויטַארעּפ

 ףרַאד'מ .טשינ רימ ןבָאה םעד ףיוא טייצ ליפוצ .גנוריפפיוא עיינ רעזנוא

 רעד טשינ ןסייה טעװ לקַאטקעּפס רעזנוא .טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיילג ךיז

 "ַאװ-שיד רעד, טושּפ ןוא טסָארּפ רָאנ ,רעכעליירפ רעד טשינ ,רעקידנעגניז

 ךיא ליוו ייז -- רעוושדוצ זיא עסעיּפ יד זַא ןעקנעד סָאװ עקינעי יד ."רעש

 -רַאפ ,ןרעדעפ רעדָא יורטש ןופ ,ןסעיּפ ערעטכייל ןייק .ץרַאה סָאד ןכַאמ גנירג

 בָאה ךיא סָאװ םעד טימ ןעוװַארּפס ןזומ ןיוש ךיז ןלעוו ייז ,טשינ ךיא גָאמ

 ,טיירגעגוצ

 ךיז ןפרַאד ךיא ןוא עּפורט יד .ןייז לחומ זנוא לָאז'מ ךיא טעב רעטציא

 ."רעשַאוו-שיד רעד; לקַאטקעּפס ןשילַאקיזומ םעיינ ןיימ ףיוא עבָארּפ וצ ןלעטש

 טימ רוחב ןתמא םעד ןופ עיצַאטוּפער ַא ןפַאשעג רימ טָאה השרד ןיימ

 קנַאד ַא ,גנולעטש ןיימ .ןביוהוצנָא טשינ ךיז רעכיילג ךס ַא זיא'ס ןעמעוו

 ףרַאד'מ .ןָאזעס-רעטַאעט ןיימ ןוא ךימ טעװעטַארעג טָאה ,ןייטשלעדע עלעסָאי

 ! תיבה-לעב ַא ןייז
 לא

 "ןע"יב-וילבָאד, ןוא *יד-יוו-יא-וילבָאד, ףיוא ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עניימ

 "ָאידַאר יד וצ ןרָאפ ןפרַאד טשינ לָאז'מ ידכ .,ןטלַאהעגנָא ךיא ןבָאה "סקע

 ןטרָאד ןופ .ָאידוטסדָאידַאר ַא רעטַאעט ןיא טנדרָאעגנייא ךיא בָאה ,סעיצנַאטס

 "גָארּפ ָאידַאר ערעזנוא טסעקדָארבעג ,לבמַאסנַא ןצנַאג ןיימ טימ ,ךיא בָאה

 .ןעמַאר

 רעייז זיא טעברַא יד .ןָא ןעייג *רעשַאוװ-שידק םעד ףיוא ןבָארּפ יד

 ןוא תבש .ךָאװ ַא ןעגנולעטשרָאפ 9 ןעמ טליּפש ,ןבָארּפ יד ץוח .רעווש

 עלַא .ךיוא גָאטיײב ךָאד טליּפש'מ לייוו ,עבָארּפ ןייק טשינ רימ ןכַאמ קיטנוז

 טלַאפ רעמָאט : ןסייוו ייז ,ןרירעּפָאָאק גנוריפפוא רעיינ רעד ןיא עטקילײטַאב

 עסעיּפ רעינ רעד ןופ ערעימערּפ יד ףרַאד ,ךָאװ-ףוס ןכרוד עמַאננייא יד

 ,ךָאװ עטרעפ יד ןיוש *ןסָאריּפַאּפ, ןליּפש רימ .ךָאװו עקידנעמוק יד ןעמוקרָאפ

 ליוו ןייטשלעדע רעבָא ,קיטרַאפ ןיוש זיא עסעיּפ עיינ יד .ךָאװ עטפניפ יד
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 ,"ןסָאריּפַאּפ; עסעיּפ יד ןעמענרעטנורַא .עיינ יד ןליּפש ןופ ןטכַארט טשינרָאג

 לייורעד רימ ןבָאה !עגושמ ןייז ןעמ ףרַאד ,סעסַאק עכלעזַא טגנערב סָאװ

 טליּפשעג .ןרעיוא יד ןופ ןכָארקעג ןיוש זיא'ס זיב עייג יד טריטעּפער רדסכ

 ױזַא ןבָאה סרעקיטירק יד סָאװ ,"ןסָאריּפַאּפ, עטליּפשעגּפָא יד רימ ןבָאה

 .ךָאװ ַא ןעגנולעטשרָאפ 9 ,דנַאנַאכָאנ ןכָאװ 10 עצנַאג ,ןסירעגרעטנורַא

 ,"גניוויג-סקנעהט. ,םיבוט-םימי יד ןקוררעטנוא ןעמונעג ךיז ןבָאה'ס ןעוו

 טמיטשַאב ןבָאה רימ .רעמ ןריקיזיר וצ טשינ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה רָאייינ

 -סקנעהט; ,גָאטײב קיטשרענָאד ףיוא *רעשַאוװ:שיד,; םענופ ערעימערּפ יד

 ןטעליב ןפיוק ןוא ןלעטשַאב וצ ןביױהעגנָא ךיילג טָאה'מ .עניטַאמ-*גניוויג

 ,רָאידײנ רעביא זיב

 ,רָאי-יינ ףיוא ןעגנוריפפיוא עיינ טימ טיירגעג ךיז ןבָאה סרעטַאעט עלַא

 יד טימ .*רעשַאװ-שיד; םעד טלָאװעג רָאנ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד רעבָא

 םוש ןייק טַאהעג טשינ רימ ןבָאה *"סדנע-קיוו, יד ףיוא סטעקיט-טיפענעב

 טשינ ,ץעזעג-ןָאיני םעד טול ,רימ ןבָאה רעבָא ךָאװנטימ ןיא ,םעלבָארּפ

 ךלַאב ןבָאה ערעדנַא יד .עסעיּפ-ךָאװ-ףוס יד סטיפענעב יד רַאפ ןליּפש טרָאטעג

 ןסעיּפ ןעמ טמענ ואוו :ןעוועג זיא ץורית רעד .ךַאמּפָא םעד ןטלַאהעג טשינ

 ? ךָאװנטימ ןרַאפ

 ןשידיא ןפיוא "הבותכ אלש הללק; ַא ןעוועג ןענייז ןטעליב עיירפ יד

 עיירפ יוװ ךַאז ַאזַא טשינרָאג טריטסיזקע רעטַאעט ןשילגנע ןיא .רעטַאעט

 -עסערּפ יד וצ טייל-סגנוטייצ ןוא סרעקיטירק ענעדַאלעגנייא יד ץוח .ןטעליב

 ,ןלָאצַאב עלַא ןזומ ,ןטנוװָא

 "עג רעד ןיא טכַארברַאפ ןבָאה סָאװ םירידא-םיריבג טנעקעג בָאה ךיא

 רעקילדנעצ ןטסָאק טזָאלעג ךיז ןוא סרעליּפשיוש עשידיא ןופ טפַאשלעז

 ןיא טעליב ַא ןפיוק רעבָא ,עטסעב סָאד ןופ ןעקנירט ןוא ןסע ףיוא רַאלָאד

 !טשינ ןפוא-םושב סָאד ;טקָארב ןוא ייז טקַאה'מ ןעוו -- רעטַאעט ןשידיא

 רעטַאעט ןשידיא ןיא ,"ללכה ןמ םיאצויק יו ןליפ טלָאװעג ךיז ןבָאה ייז

 "עג ךיז ייז ןבָאה -- ןטעליב ןייק טשינ ןפרָאד רימ ןוא ענעגייא רימ ןענייז

 ,טסיורג

 ןעשעג טשינ לָאז'ס טיהעגּפָא גנערטש טָאה ןהָאק סקילע רעטערטרַאפ ןיימ

 "טכַאמעג טבילַאב , ךימ טָאה סָאד ,רעטַאעט ןיא רימ ייב תורקפה יד-טָא רעמ

 ענעדיישרַאפ ףיוא טקנַאדעגּפָא רימ ןבָאה ייז .,,עטלעטשעגנָא עסיוועג ייב

 : םינפוא

 רעטַאעט ןיא עלַא ןעמעוו ,(עקשַאירַאמ) ירעמ רעטסעוװש ענעגייא ןיימ
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 ַא טימ עבָארעדרַאג ןיא רימ וצ ןפָאלעגניירַא לָאמנייא זיא ,טנעקעג ןבָאה

 : ןייוועג

 טזָאלעגנײרַא טשינ ,רעטסעװש ןייד ,ךימ טָאה'מ טסייה סָאװ ,םייח ---

 ? רעטַאעט ןיא

 ןַא טכַאמעג ךיא בָאה -- ?טטָאלעגנײרַא טשינ ךיד טָאה'מ ? ױזַא --

 ? טגַאװעג סָאד טָאה רעוו --- לעטשנָא

 -ַאב -- ...ןעמ-רָאד רעד -- .ריט רעד ייב טייטש סָאװ ןַאמ רעד --

 .רעטסעווש ןיימ ךיז טגָאלק

 לָאז'מ ןטבעג ןוא עסַאק ןיא טרינָאפעלעט בָאה'כ ? ַאה ןעמירָאד רעד --

 ; טייל-רָאד יד ןופ םענייא עבָארעדרַאג ןיא רימ וצ ןקישנײרַא

 גערפ -- ? רעטסעוװש ןיימ טזָאלעגניירַא טשינ טָאה ריא טסייה סָאװ --

 ,גנערטש ךיא

 הנ ...לָאזמ טגָאזעגנָא ךָאד טָאה ןײלַא ריא ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 | ,.. ךיא בָאה

 וד -- עציײלּפ ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא םיא ךיא בָאה -- !ץעידָאלָאמ ---

 !םענייק ןיירַא טשינ זָאל ,סעשזדייוו יד ףיוא (הפסוה ַא) *זייר, ַא טסגירק

 ןבעג ריא ךיא לעװ ,רימ וצ ןעמוק ןוא ןייז טוג ױזַא טעוו רעטסעווש ןיימ

 ַא ןָא גנַאגנײרַא םוצ רעדָא עסַאק רעד וצ ןייג ןיילַא .ליוו יז לפיוו ןטעליב

 !טשינ סָאד -- טעליב

 ייז ,רעטַאעט ןיא טזָאלעגנײירַא טשינ עקַאט ןעמ טָאה רעטסעווש ןיימ

 סיוא ןגלָאפ ייז יירטעג יו ,רימ וצ ךיילג ןעמוקנָא טעוו'ס זַא טסואוועג ןבָאה

 עטנעָאנ עניימ ןופ ערעדנַא יד ןעמ טָאה רעבָא רַאפרעד .גנונעדרָארַאפ ןיימ

 װָאקָאלבַאי : רעפטנע ןטימ טרטּפעגּפָא ןטייקכעלנעזרעּפ עקיטכיוו ןוא טניירפ

 בָאה בגא !ןטעליב ןָא רעטַאעט ןיא ןזָאלצנײרַא טשינ םענייק ןלױפַאב טָאה

 רעטניה גנודניברַאפ ןיא רימ טימ ןלעטש ךיז לָאז'מ ןטעבעג שוריפב ךיא

 עניימ וצ טסעג סלַא ןבָאה ליוו ךיא ןעמעוו ןרידיצעד לע ךיא ןוא עניב רעד

 "סיזמוא לסיב שּפיה ַא ןפַאשעג רימ טָאה גנואיצַאב ידיטָא .ןעגנולעטשרָאפ

 ןפערט ךיז געלפ'כ ןעוו טסואוורעד טשרע ךיז ךיא בָאה סָאד ,םיאנוש עקיט

 סנעמעוו ,טניירפ ןטנעָאנ ַא רעדָא ,רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןקיטכיוו ַא טימ

 ןיימ ףיוא .טייהנגעלרַאפ ַא ןיא טלעטשעג ךימ טָאה "םכילע-םולש, רעטלַאק

 :ןעועג רעפטנע רעד זיא ? רעטַאעט ןיא טשינ ייז ןעמוק סָאװרַאפ : עגַארּפ

 טָאה ,ךייא ףיוא טגערפעג ךיז ,טרינָאפעלעט רעדָא ,ןעוועג ןיוש ןענייז רימ

 םענייק ליוו רע ,םענייק וצ ןדער טשיינ ליוו ווָאקָאלבַאי : ןסיוו טזָאלעג זנוא ןעמ
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 ןוא --- ןטעליב ןָא רעטַאעט ןיא ןזָאלניירַא טשינ םענייק ליוו רע ,ןעז טשינ

 !ןיוש
6 
4 

 רעד וצ ןטייב טפרַאדַאב ךיז ןבָאה *רעשַאװ-שיד;, םענופ סעיצַארָאקעד יד

 -סיוא טָאה סָאװ ,עניב-יירד ַא טימ טצונַאב ךיז ךיא בָאה םעד ףיוא .עדנוקעס

 ךליב ןייא ןופ ,סרעמענלײטנָא יד טימ ןעמַאזוצ סעיצַארָאקעד יד טיירדעג

 ,ןטייווצ ַא וצ

 יד רַאפ .ךעלרעדניק ייווצ ןעמונעגלײטנָא ךיוא ןבָאה עסעיּפ רעד ןיא

 טליּפשעג רימ טימ ןיוש ןבָאה סָאװ ךעלרעדניק יד טרישזַאגנַא ךיא בָאה ןלָאר

 ,סענרַאּפ למייח ןוא ןײטשדלָאג ַאירָאלג ,ןעגנוריפפיוא עקידרעירפ יד ןיא

 -קעּפס עניימ ןופ בױהנָא ןטימ ןבעגעגּפָא ליפ רעייז לָאמעלַא ךיז בָאה'כ

 "עג רעמ ךָאנ בָאה'כ .םוקילבוּפ סָאד ןריגירטניארַאפ וצ דלַאב ידכ ,ןעלקַאט

 -עט ןופ ןײגסױרַא םלוע רעד לָאז גנוריפפיוא רעד ןופ ףוס םוצ זַא טגרָאז

 ,ןעקנעדעג וצ טקעפע ןַא טימ רעטַא

 ױזַא ,ערויטרעװָא רעד ןופ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעלקַאטקעּפס עניימ

 ןטכױלַאב רָאטקעשזָארּפ ַא טָאה ,רעטַאעט ןיא ןרָאװעג רעטסניפ זיא'ס יוװ ךיג

 ,ערויטרעווָא יד ןליּפש וצ ןביוהעגנָא טָאה גנילירט ַאיליא ,רעטסעקרָא םעד

 טליּפשעג ,ןַאמשיילפ סקעמ ,רעטסיימ-טרעצנָאק רעד טָאה ןקידנערַאפ ןרַאפ

 ןלַאפוצ טגעלפ ףוס םוצ .עסעיּפ רעד ןופ וויטָאמ-טייל םעד לדיפ ןפיוא

 ,טרידָאלּפַא קרַאטש בױהנָא ןיא דלַאב טָאה םלוע רעד ,רעטסעקרָא ןצנַאג רעד

 ,רעמונ רעשילַאקיזמ רעטשרע רעד טָאה ,ףױרַא זיא גנַאהרָאפ רעד ןעוו

 ,ךעלטנייוועגרעסיוא סעּפע ןייז טפרַאדַאב ,טעלַאב ןוא רָאכ ןופ טריפעגכרוד

 -עג ןרָאיטקַא ןבָאה -- רעמונ ןקיטרַאסיױרג ַאזַא רַאפ ירפ-וצ זיא'ס ---

 עקצַאצ ַאזַא טימ טקידגערַאפ ןעמ טלָאװ סרעטַאעט ערעדנַא יד ןיא --- ןטלַאה

 ,בױהנָא ןיא דלַאב רעמונ ַאזַא ןעמ טריטנעזערּפ זנוא ייב ןוא ,טקַא ןטשרע םעד

 ! רעצעלּפ יד וצ ךָאנ ךָאד טייג םלוע רעד

 ?טעּפש ןעמוק עכלעוו ןדיא יד-טָא ןעניז ןיא רָאנ ןעמ טָאה סָאװרַאפ ---

 עכלעוו ןדיא יד טימ טשינ ךיז ןעמ טנכער סָאװרַאפ .טגערפעג ךיא בָאה --

 סָאװ עקינעי יד ןלָאז ? ןָא רעגיײזַא 8 ןופ ןטרַאװ ןוא רעטַאעט ןיא ןיוש ןציז

 ,טייצ ןיא ןָא ןביוה רימ ,םענייק ףיוא טשינ ןטרַאװ רימ זַא ןעז טעּפש ןעמוק

 לעניגירָא זיא סָאװ עניב רעד ףיוא סעּפע ןעז וצ טלעפרַאפ ָאי ןבָאה ייז ביוא

 -לעז יד ,רעירפ ןעמוק וצ ןעניואוועגוצ ךיז ייז ןלָאז ָאט ,טנַאסערעטניא ןוא

 :לקַאטקעּפס םענופ ףוס םעד ןטיירגוצ םייב טרעהעג ךיא בָאה תונעט עקיב
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 ןיוש ךיז טביוה םלוע רעד ;טקעפע ַאזַא רַאפ טעּפש-וצ ןיוש זיא'ס --

 ,ןייגוצמײהַא ךעלקנעב יד ןופ

 "וצמייהַא ךיז ןלייא עכלעוו ןדיא יד רַאפ רָאנ ןעמ טגרָאז סָאװרַאפ---

 סָאװרַאפ !טייהרעטנוזעג ןייג ייז ןלָאז -- טראּפשעג ךיז ךיא בָאה --- ? ןייג

 טדימשעגוצ יו ךָאנ טציז סָאװ ,םוקילבוּפ ןופ בור סָאד ןבָאה ןעניזניא טשינ

 ?ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס ןענַאװ זיב טשינ ךיז טריר ןוא רעטרע יד וצ

 םלוע םעד ןטלַאה לָאז סָאװ טקעפע ןקיטכיר םעד ןפַאש ףרַאד'מ : רקיע רעד

 ןריר טשינ רענייק טלָאמעד ךיז טעװ ,טונימ רעטצעל רעד זיב טנַאּפשעג

 ןסייוו ייז ןעוו ,ףוס ןפיוא ןטרַאװ ןוא ןציז םלוע רעד לָאז סָאװרַאפ .טרָא ןופ

 ?ןקידנע ךיז טעוו'ס ױזַאיװ סיוארָאפ ןיא ןיוש

 רָאפ טמוק *"רעשַאװ-שיד רעד; עסעיּפ רעד ןיא רעדליב יד ןופ סנייא

 "עמַא-ןײטַאל ןופ ערעפסָאמטַא יד ןעגנערבוצניירַא ידכ .ַאבוק ,ַאנַאװַאה ןיא

 ןליּפש לָאז סָאװ רעטסעקרָאיַאבמָאר ןלעיצעּפס ַא טרישזַאגנַא ךיא בָאה ,עקיר

 ךיא בָאה (יטיזרעוויניוא קרָאי-וינ) *וי"יַאו-ןעע ןיא .אפוג עניב רעד ףיוא

 ןטנעמורטסניא יד ףיוא טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ןטנעדוטס עּפורג ַא טּפַאטרעד

 -ָאידרָאקַא רעד ןעוועג זיא רעריפנָא רעייז .ןבָאה טפרַאדַאב ןבָאה רימ סָאװ

 גרַאװגנוי רַאפ ןעגנומענרעטנוא ףיוא טליּפשעג ןבָאה ייז .ּפיק ינָאס טסינ

 ןיימ ןָא ;טגנַאלַאב ייז ןבָאה ןָאינוי-רעקיזמ רעד ןיא .סעסקוס טַאהעג ןוא

 .טּפַאכעגנָא ךיז ייז ןבָאה לקַאטקעּפס ןיימ ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז גַאלשרָאפ

 טָאה'ס ;ןשטנואוועג יוװ ןעוועג טסנידרַאפ ערטסקע סָאד זיא ןטנעדוטס יד רַאפ

 ,טעטיזרעווינוא ןיא ןענרעל רעייז טרעטשעג טשינ ךיוא

 ןיא טגיניקעג טלָאמעד טָאה רעטסעקרָא-זעשזד ןייז טימ ןַאמטייוו לוָאּפ

 -- טנעמורטסניא םעיינ ַא לָאמ ןטשרע םוצ טריטנעזערּפ טָאה רע ,עקירעמַא

 רעד ןופ רענעט עקידנרעמָאי ןוא עקידנרירביוו יד .,ערַאטיג עשירטקעלע יד

 רעקיזומ ַא ןגירק ןעק ךיא ןעוו ,יַא .טרינָאיצָאמע רעייז ךימ ןבָאה ערַאטיג

 ,תונמאנב ןטסָאק טזָאלעג ךיז ךיא טלָאװ ,ערַאטיג ַאזַא ףיוא ןליּפש לָאז סָאװ

 "ומ עטלייצעג זיולב ןוא ןגעמרַאפ ַא טסָאקעג טָאה ןײלַא טנעמורטסניא רעד

 טָאה ּפיק ינָאס ,לקיטנַא סָאד ןפיוק וצ ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז ןבָאה סרעקיז

 ןרעטלע עכעלגעמרַאפ סנעמעוו ,"וי'יַאוו-ןע, ןופ לרוחב ַא טימ טנעקַאב ךימ

 ,םעד ףיוא ןליּפש טנרעלעג ךיז טָאה רע ןוא ערַאטיג ַאזַא טפיוקעג םיא ןבָאה

 רע :סלעװ דרַאנרעב טנעדוטס םעד טימ ןעזעג ךיז ןבָאה ךיא ןוא גנילירט

 וצ טרישזַאגנַא דלַאב םיא בָאה'כ !היחמ ַא -- זנוא רַאפ טליּפשעג טָאה

 .עיצַאניבמָאק רענַאבוק ערטסקע רעד טימ ןעמַאזוצ ןליּפש

 ,ןקידנע טפרַאדַאב ךיז טָאה *רעשַאוו-שיד רעד, לקַאטקעּפס רעיינ ןיימ



 2237 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -רַאעגסיױא בָאה ךיא .הנותח רעשידיא ַא טימ .,ןעוועג זיא רעגייטש רעד יו

 טכוזעג בָאה'כ .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ןָאטעג ךיז טָאה'ס זַא הנותח ַא טעב

 :ייברעד ןעוועג טשינ רימ זיא ץרַאה סָאד רעבָא ,סעיינ סעּפע ןעגנערבוצניירַא

 זיא'ס רעבָא ,טרעיילשעג שרעדנַא ,תמא .,ןגָאז ןעמ טעוו -- ? הנותח ַא רעדיוו

 ןייק טימ טשינ ךיז טקידנע עטערעּפָא עשידיא עכלעוו !עטנעי עבלעז יד

 ,גנַאלש ַא יו טיירדעג ךיז בָאה ךיא ? ןעוועג שדחמ ָאד ךיא בָאה סָאװ ? הנותח

 םענופ ףוס רעד טשינ טלעפעג רימ רעבָא ,ערעימערּפ יד דלַאב ןיוש זיא'ס

 ןוא לַאניפ"הנותח םעד ףיוא רעטיב ןוא רעווש ןטעברַא רימ .לקַאטקעּפס

 ,שרעדנַא סעּפע ןופ ץלַא ךָאנ טכַארט ךיא .ייברעד טשינ זיא ּפָאק ןיימ

 "יזָאּפמָאק ןדנילב ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג ךיא בָאה עסעיּפ רעד ןיא = |

 טייהרעדנילב ןריגיריד ,עסעיפ רעד ןופ ףוס םוצ ,ןענעק לָאז ךיא ןעוו .רָאט

 ןעוועג לָאמנייא ןיוש טלָאװ סָאד -- עניב רעד ףיוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא

 ! לֵאניפ ַא

 -גינָאה ןוא ןגנילירט ,ןַאלעב עבָארעדרַאג ןיא ךיז וצ ןפורעגניײרַא בָאה'כ

 -ןָא ךימ ייז ןבָאה ,ןעניזניא בָאה ךיא סָאװ טגָאזעג ייז בָאה ךיא ןעוו .ןענַאמ

 .עגושמ יוװ טקוקעג

 -עינָאפמיס ַא ןעיוב ןעמענ רימ ןלעװ ערעימערּפ רעד רַאפ ךָאװ .ַא --

 ,טריטסעטָארּפ ןַאמגינָאה טָאה --- ?לַאז

 ךיא ,ריא טניימ סָאװ ? טייצ ךָאװ ַא ןיא עינָאפמיס ַא ןביירש לָאז ךיא --

 ,טסַאּפשעג גנילירט טָאה --- ? טרעבוש ןיב

 -- ? עינָאפמיס יד ןליּפש ןלָאז סָאװ סרעקיזומ יד ןגירק וטסעוו ואוו --

 ,סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג ַאלעב טָאה

 ,טזָאלעגּפָא טשינ קנַאדעג רעד ןיוש טָאה ךימ

 -- עיצַארָאקעד עקיטכערּפ ַא תמאב זיא לַאז-הנותח רעד ,ןַאמגינָאה ---

 טייטש ואוו --- טיובעגפיוא סע טלָאװ רע יו ,טריטנעמילּפמָאק םיא ךיא בָאה

 "מיס ַא רַאפ עיצַארָאקעד עקיבלעז יד ןצונ טשינ ןרָאט רימ זַא ןבירשעג סע

 ןטייז עדייב ןופ ןעיובוצ ןסייה רָאנ טספרַאד !לָאז ַא זיא לָאז ַא ? לַאז"עינָאפ

 ןרעה ןעמוק עכלעוו סרעליּפשיוש יד ןציז ןלעו ןטרָאד  סעשזָאל ייווצ עניב

 רימ .גונעגרעביא רימ ןבָאה סעמרָאפטַאלּפ עגנַאל ,עסיורג .טרעצנָאק םעד

 יד ןצעזסיוא רימ ןלעוו ייז ףיוא ןוא עניב רעד ףיוא ןלעטשסיוא ייז ןלעוו

 ,סרעקיזומ

 רעייא ןופ ירוּפאּפ ַא ןרישזנַארַא וצ --- ךיא גָאז -- גנילירט טניירפ --

 -רַאפ ךיא ? טרעבוש ַא ןייז ןעמ ףרַאד רעטסעקרָא ןטרעסערגרַאפ ַא רַאפ קיזומ
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 .עינָאפמיס יד ןייז טעװ סָאד .ןכַאמ ןיוש סע טעוװ ריא .,ךייא ףיוא ךיז זָאל

 ,קירוצ טלעג סָאד ןטעב טשינ טעוו רענייק

 "סקע ןַא וצ ןייגסיוא טעוו'ס ,םעלבָארּפ לקיטש ַא ָאי טסָאה ,ַאלעב ,וד --

 "עגוצ ןיוש טסָאה וד סָאװ דיילק-הּפוח יד טָאטשנָא .,ךיוא רַאלָאד רָאּפ ערט

 סָאד ןעלדנַאהנייא ןיוש ךיז ןוא ןייז טוג ױזַא וטסעוװ ,לַאניפ-הנותח םעד וצ טיירג

 -טנווָא יוו-ייס ךָאד ןגָארט סרעליּפשיוש עקירעביא יד דיילק-טנוװָא עתמא

 ךיא לעװ סָאד !סרעקיזומ ערטסקע --- ךַאז ןייא רעביא ךָאנ טביילב ,רעדיילק

 ,ןגרָאזרַאפ ןיוש

 רעטסעקרָא ןצנַאג םעד ןעמענפױרַא טשינ לַאניפ םוצ ךיא לָאז סָאװרַאפ

 "רא רענַאבוק םעד טימ ןעמַאזוצ .ןלַאפעגנייא רימ זיא -- ? עניב רעד ףיוא

 עניב רעד ףיוא ןענָאפָארקימ יד טימ .סרעקיזומ 22 ןלייצ ייז ןלעוװו לרעטסעק

 לעוו'כ .ליפ ױזַא לָאמַאכָאנ טליּפשעג ןטלָאוװ'ס יו ןרעה ןזָאל ךיז ייז ןלעוו

 ,ןטסירָאכ יד ןצעזסיוא ךיא לעװ ייז ןבעל ,סעמרָאפטַאלּפ ףיוא ןצעזסיוא ייז

 -ניא ענעדיײשרַאפ טימ ןגרָאזרַאפ ייז ןלעװ רימ : סרעצנעט יד ,ןטסיטַאטס יד

 -רַאפ ַא ןבָאה לעוו'כ ןוא טרעצנָאק ַא וצ יו ןצוּפסיױא ייז טעוו'מ ,ןטנעמורטס

 ,ןזָאוטריױװ 50-40 ןופ עינָאפמיס עקיט

 סרעקיזומ עריא טביולרעד טָאה ןָאינוי-רעקיזומ יד .ןָאטעג ןוא טכַארטעג

 טָאה עניב רעד ףיוא ןליּפש ןײגפױרַא ןרַאפ) ךיוא עניב רעד ףיוא ןליּפש וצ

 "ומ יד .(גנולעטשרָאפ רעדעי רַאפ ערטסקע רַאלָאד ַא ןגָארקעג ייז ןופ רעדעי

 יד ןטלַאה וצ ױזַאיװ ןטסיטַאטס יד ןוא ןטסירָאכ יד טנרעלעג ןבָאה סרעקיז

 טָאה'מ .תמאב עקַאט ןליּפש ייז זַא קורדנייא םעד ןכַאמ לָאז'ס ןטנעמורטסניא

 ,טשינ -- רעוו ןוא טליּפש סע סעװ ןענעקרעד טנעקעג טשינ ןפוא-םושב

 טפיוקעגּפָא ךיא בָאה דייס-טסיא רעד ףיוא גרַאװטלַא ןופ םָארק ַא ןיא

 טצנַאלגעג ןבָאה ייז ןוא טרעײשעגּפָא יייז טָאה'מ ; םינימה-לכמ ןטנעמורטסניא

 טָאה גנַאהרָאפ רעד ןעוו .סױרַא קירבַאפ ןופ םילכ עיינ יו טעשטשילבעג ןוא

 לעניגירָא ןַא ןעזרעד טָאה םלוע רעד ןוא ,ענעצס רעטצעל רעד וצ טנפעעג ךיז

 "טַאלּפ יד ףיוא רעטסעקרָא ןטצוּפעגסױא ןטימ ,עניב ַא ףיוא עניב ַא ןופ דליב

 ןופ ןטכױלַאב ,סעשזָאל עלעיצעּפס יד ןיא סרעליּפשיוש יד טימ ןוא סעמרָאפ

 םעד טזיורבעגפיוא ױזַא סע טָאה ,ןרָאטקעשזָארּפ עלופרילָאק טימ ןטייז עלַא

 טימ ָאלבַאט םעד רַאפ עיצַאװַא ענַאטנָאּפס ַא ןכערבסיוא טגעלפ'ס זַא םלוע

 ןבעגעג טָאה רעטסעקרָא רעד ןעוו .עניב רעד ףיוא סרעמענלייטנָא 80770 יד

 רעד ןופ ץנַארק-רעדיל םעד ןופ עיצַארטסעקרָא סגנילירט ַאיליא ליּפש ַא

 ַא טליּפשעג עקַאט טלָאוװס יו רעטַאעט ןיא טכליהעגּפָא סע טָאה ,עסעיּפ

 ןעװעג ךיוא זיא ענעצס יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס
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 םשל םתס טשינ ןוא עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא םעד טול עטקיטכערַאב ַא

 ,טקעפע

 נָא םעד טכַאמעג ךיוא טָאה סָאװ סרעקיזומ עטשרמולכ יד ןופ רענייא

 ןוא-עניב רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא ,ָאלעשט ַא ףיוא טליּפש רע זַא לעטש

 "רעשַאװ-שיד; םענופ טקַא ןטשרע ןיא .,וַאטַאמ רעטלָאװ רעלטסניק-םליפ

 -עשט ַא ןרָאװעג רע זיא לַאניפ םוצ ;לכעלָאריןדָאזיּפע ןַא טליּפשעג רע טָאה

 ןשילגנע םעד ןיא ןבירשַאב ענייז גנורַאפרעד יד טָאה וַאטַאמ רעטלָאװ ,טסיל

 ןוא ָאידַאר ףיוא רעטציא ךָאנ סע טלייצרעד רע .*רעקרָאי-וינ, לַאנרושז

 רַאפ ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה רַאבקנַאד רעייז ןיב ךיא, : ריטיצ ךיא ,עיזיוועלעט

 ענייז ןיא קידנעמענלײטנָא ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ גנורַאפרעד-רעטַאעט רעד

 עלוש רעשיטַאמַארד ןייק ןיא .רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןיא ןעגנוריפפיוא

 ןשידיא ןיא טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ןענרעל טנעקעג טשינ ךיא טלָאװ

 ."רעטַאעט

= 
 םיא בָאה ךיא .,קעדַאלװ .ב טניירפ ןיימ רעטַאעט ןיא ןטעברַאפ םָאה ךיא

 -לַאװרַאפ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא רע ןעוו טייצ רעד ןופ ךָאנ טנעקעג טוג רעייז

 לָאמ ליפ בָאה ךיא ואוו ,"יד-יוו-יא-וילבָאד, עיצנַאטסיָאידַאר רעד ןופ רעט

 שפנ-תמגע טַאהעג טָאה רע .העש-"סטרעוװרָאפ , רעד ףיוא ןטָארטעגפיוא ךיוא

 -פיוא רעטשרע ןיימ ןגעוו ןעגנוטייצ יד ןיא טנעיילעג טָאה רע סָאװ םעד ןופ

 ןלעפעג ָאי *ןסָאריּפַאּפ, ןופ גנולעטשרָאפ יד זיא יורפ ןייז ןוא םיא .גנוריפ

 -ָאק ַא "סטרעוורָאפ; ןיא ןענישרעד זיא רעטעּפש געט עכעלטע טימ .,ןרָאװעג

 ;ןליּפש סָאד ,עסעיּפ יד טביולעג טָאה קעדַאלװ .ב .טפירש סיורג טימ םול

 -יבמַא ,רעגנוי ַא ןעמוקעגוצ זיא'ס סָאװ ,טקַאפ םעד טסירגַאב ךיוא טָאה רע

 ךיז טקיטיונ סָאװ ,רעטַאעט ןשידיא םוצ רָאטקעריד ןוא רעליּפשיױש רעזעיצ

 ןטרַאװרעד ןעק'מ ןעמעוו ןופ ןוא ,תושדח-םינּפ ןוא טולב גנוי ןיא קרַאטש ױזַא

 -שרע יד ןעוועג ןענייז סָאד ,עניב רעשידיא רעד ףיוא ןעגנואוטפיוא עסיורג

 "רעביא בָאה'כ טניז ךיז ןגעוו טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ רעטרעוו עמערַאװ עט

 טימ ,טקיטומרעד רעייז ךימ טָאה'ס .רעטַאעטיוװינעװעידנָאקעס םעד ןעמונעג

 םענופ ערעימערּפ רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ךיא בָאה שזַארוק ןטיײנַאב

 ."רעשַאוו-שיד;

 -קער יד ןרישזנַארַא וצ "סטרעוװרָאפ, םענופ סיפָא ןיא קידנעמוקפיורַא

 : ןגָאלשעגרָאפ קעדַאלװ .ב רימ טָאה ,גנוריפפיוא רעיינ ןיימ רַאפ עמַאל

 -טסנוק רעקידקיטנוז ַא ןיא טייז עטלּפָאט ַא טלעטשַאב ,ווָאקָאלבַאי טניירפ

 ךיוא אמתסמ ךָאד טעװ גנוריפפיוא עיינ רעייא ,"סטרעוװרָאפ2 םענופ עגַאלייב
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 יד טריפַארגָאטָאפ ןוא הצע ןיימ טמענ .םענרַאפ ןקידלקַאטקעּפס ַא ףיוא ןייז

 -רָאפ, םענופ ןטסיטרַא יד ןוא ,עסעיּפ רעד ןופ סענעצס עטסטנַאסערעטניא

 ןגיילסיוא רעדליב יד ןלעװ ,גנילרעּפס יאול ןוא דַארגָאניױװ סירָאמ ,"סטרעוו

 ךייא לָאז'מ ןלעוּפ לעוו'כ .גנולײטּפָא-ריװַארגיָאטָאר רעד ןופ ןטייז ייווצ ףיוא

 עגַאלייב-סטנוק יד ןענעפע טעוו'מ ןעוו ןוא ,ןטייז עטסלטימ עדייב ןבעגּפָא

 -קעפס רעייא ןופ רעדליב יד טימ טליפעגנָא ןייז ןטייז עטסלטימ עדייב ןלעוו

 ַאזַא ,רעדליב יד רעטנוא ןטפירשפיוא עקירעהעג יד טימ ןעמַאזוצ ,לקַאט

 ,ןצונ סיורג ןעגנערב ךייא ןעק עמַאלקער

 רעייז רימ טלעפעג -- ךיא גָאז -- קעדַאלוװ טניירפ ,הצע רעייא --

 ? טקעיָארּפ ַאזַא ןטסָאק ףרַאד סָאװ ,קרַאטש

 ןייא ףיוא עגַאליײב-טסנוק רעד ןיא טייז עטלּפָאט ַא ןלעטשַאב לעוו'כ --

 ןלעוװ טיפָארּפ ןייק ,רימ טביולג .רַאלָאד טנזיוט ןופ עמוס רעד רַאפ קיטנוז

 טעװ עמוס יד זַא טנכערעגסיוא בָאה'כ .טפעשעג םעד ןופ ןכַאמ טשינ רימ

 סָאד ןוא ןעיישילק יד ,טעברַא עשיטסיטרַא יד ןטיירגוצ ןופ תואצוה יד ןקעד

 ,ןדערנייא טשינ ,הלילח ,ךייא ליוו'כ .ןטייז ריװַארג-ָאטָאר ייווצ יד ןקורדּפָא

 .טיפָארּפ ןעגנערב ךייא ןעק עמַאלקער ַאזַא זַא רעבָא ליפ ךיא
 רעד טימ ךיז ךיא גָאלש -- ! ןגעמרַאפ ַא ךָאד זיא'ס ? רַאלָאד טנזיוט --

 רעטנזיוט ןצנַאג ַא ןגיילוצסיוא תלוכיב ןייז לעװ ךיא יצ טשינ סייוו'כ -- העד

 ,לָאמַא ףיוא

 קידנשיוו קעדַאלװ טלכיימש -- ןטייקיניילק יד ןופ ןיוש זיא סָאד ,ונ --

 ,ךָאװ עדעי *סטרעוװרָאפ, ןיא ןסנָאנַא יד רַאפ ךָאד טלָאצ ריא -- ןלירב ענייז

 "סיוא ריא טעװ ,סרעלָאצ עטוג יד ןופ אקווד ריא טנייז ,רימ טגָאז'מ יוװ ןוא

 ,ןעיורטעג רימ ןלעוו ךייא .ךָאװ ַא רעקיצפופ ערטסקע ןַא ,ןגָאז רימָאל ,ןלָאצ

 ןעק'מ ןעמעוו סרעלָאצ עכלעזַא ןעוועג סרעשזדענעמ ערעדנַא יד ןטלָאװ יאוולה

 רַאפ קידלוש זנוא זיא רעטַאעט עשידיא סָאד סָאװ טלעג םעד רַאפ .ןעיורטעג

 עשידיא ַא ךָאנ ןבעגסױרַא טנעקעג רימ ןטלָאװ ןסנָאנַא עטלָאצַאב-טשינ יד

 ו . ..גנוטייצ

 -ַאב ןוא הצע סקעדַאלװ עסָאנעג ןעמונעגנָא ךיא בָאה טײקרַאבקנַאד טימ

 "וצסיוא ידכ ."סטרעװרָאפ, םענופ עגַאלייב-טסנוק רעד ןיא ןטייז 2 טלעטש

 ןיא ךָאנרעד ,"גָאט, ןופ סיִפָא ןיא ןיירַא דלַאב ךיא ןיב טולב זייב ןדיימ

 ,"סטרעוורָאפ, ןטימ ךַאמּפָא ןיימ ןגעוו טלייצרעד ייז בָאה'כ ,"לַאנרושז-ןגרָאמ;,

 ךיא בָאה .טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ןטיײז ריוװַארג-ָאטָאר ןוא סעגַאליײב-טסנוק

 רַאפ טייז ַא רַאלָאד 350 ןופ עמוס רעד רַאפ ןטייז עסייוו עקיצנייא טלעטשַאב

 ,ןעמיטשאב לעװ ךיא ןכלעוו קיטנוז ַא



 241 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 "יישרַאפ טריפַארגָאטָאפ טָאה טרָאּפָאּפַאר ירנעה ףַארגָאטָאפ-רעטַאעט רעד

 ןגָארטעגקעװַא ייז טָאה שזַאדאב קעשזד ."רעשַאוו-שיד, םענופ סענעצס ענעד

 גנולעטשסיוא-רעדליב יד טיירגעגוצ ןבָאה ןטסיטרַא יד ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא

 | .עסערפ רעד ןיא

= 
 טסואוועג עלַא ןיוש רימ ןבָאה ,גָאטײב קיטשרענָאד ,ערעימערּפ רעד ךָאנ

 טפיוקעג ןבָאה ןדיא .גלָאפרעד רעלַאסָאלָאק ַא זיא *רעשַאוװ-שידפ רעד זַא

 -גייא עכלעזַא זַא ןבעגעגוצ טָאה ןייטשלעדע סיוארָאפ ןיא ןכָאװ רַאפ ןטעליב

 .ןעזעג טשינ רעירפ !רעטַאעט ןשידיא ןיא ךָאנ ןעמ טָאה עסַאק רעד ייב סעמַאנ

 עסַאק יד ;ןטעליב-טיפענעב יד רַאפ טליּפשעג ןבָאה סרעטַאעט עקירעביא יד

 סקעשט טּפעלשעג ןבָאה סרעשזדענעמ יד : ןעמונעגניירַא טשינ טלעג ןייק טָאה

 ;בלַאה ףיוא סרעליּפשיױש יד ןופ סעשזדייוו יד ןטינשעג ;"לסיש; רעד ןופ

 -לעטשעגנָא עניימ ...טרירווענַאמ טָאה'מ ...רעטעּפש ףיוא סקעשט ןבעגעג

 תבש -- סרעליּפשיוש יד ,טנווָא קיטיירפ עשזַאג רעייז ןגָארקעג ןבָאה עט

 : טלציוועג עקַאט ךיז טָאה'מ .גָאטײב

 רימ ןוא טנוװָא קיטנוז ןיוש זיא'ס : סע טמוק יוװ ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 טגָאלקֲאב טשרמולכ עקינייא ךיז ןבָאה --- ? עדייּפ ןייק ןגָארקעג טשינ ןבָאה

 ְו ,רימ רַאפ

 ןהָאק סקילע -- טּפַאכעג טשינ ךיילג ךיז ךיא בָאה -- ? טסייה סָאװ --

 ...ךָאנ תוריכש ערעייא ןלָאצסיױא ךייא טפרַאדַאב טָאה

 טשינ ,קיטנוז ,טנייה ןבָאה רימ זַא ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,ןרעווש רימ ---

 סעשזדייו ערעזנוא -- טכַאלעג ייז ןבָאה -- סעשזדייוו ערעזנוא ןגָארקעג

 !קיטיירפ ךָאנ ןעמונעגּפָא ןיוש רימ ןבָאה

 יד ןעגנוטייצ עשידיא יד ןיא ןענישרעד ןענייז רָאי-יינ רַאפ קיטנוז רעד

 טָאה קורדנייא ןטסקרַאטש םעד .לקַאטקעּפס ןיימ ןופ רעדליב עטנַאסערעטניא

 רעד ןופ ןטייז 2 יד ףיוא רעדליב יד ןופ גיילסיוא רעשיטסיטרַא רעד טכַאמעג

 קפס ןייק רעמ ןעוועג טשינ ןיוש זיא'ס ."סטרעוורָאפא םענופ עגַאלייב-טסנוק

 .ןרעו רשעתנ רימ ןלעװ ןָאזעס םעד זַא םענייק ייב

.+ 
 סקַאמ רעגניז ןוא רעליּפשיוש םעד ןציז ןפָארטעג ךיא בָאה *לַאיָאר, ןיא

 ,רעטעלק

 סָאװ ? ןעוועג וטסיב ואוו -- םורַא םיא טימ ךיז ךיא ּפַאכ -- !סקעמ --

 ,םיא ךיא גערפ --- ?ןָאט וצ וטסנכער סָאװ ?וטסוט

 "עג בָאה'כ -- רימ רע טלייצרעד -- עּפָארײא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ---
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 םענופ בױהנָא ןכָאנ עקירעמַא ןייק ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ,טנידרַאפ ,טליּפש

 ןעמ ףרַאד רעטכָאט ןוא בייוו רַאפ הסנרּפ .םייה רעד ןיא ךיא ץיז .ןָאזעס

 ,ךעליירפ טשינרָאג עקַאט זיא

 -- ? רעטַאעט ןיא רימ ייב ןרישזַאגנַא ךיז טלָאװעג טסלָאװ וד ,סקעמ --

 ןעוו ,רימ וצ גנולדנַאה רעשירבח ןייז ןופ ךיז קידנענָאמרעד ,םיא ךיא גערפ

 / .רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םענופ ןּפוטשסױרַא ךימ לָאז'מ ןטלַאהעג טָאה'ס

 ַאזַא ךָאד טסָאה -- רעטעלק טשינ ךיז טביולג --- יבַאי ,וטסדער סָאװ ---

 ןסעיּפ ענייד רַאפ טספרַאד וד יו סרעליּפשיוש רעמ ליפ ,עּפורט עסיורג

 ?ךימ וטספרַאד עשז-סָאװ .טשינ ללכב ןליּפש עקינייא ןוא

 וד ליווכ .םיא ךיא רעכיזרַאפ --- קיטיונ רעייז ךיד ףרַאד'כ ,סקעמ --

 טפעשעג ַאזַא טימ ןריפוצנָא ,ןלָאר עניימ עלַא ךָאװנטימ ןיא ןליּפש טסלָאז

 סָאװ .תוחוכ עכעלשטנעמ רַאפ טשיינ זיא ךָאװ ַא ןעגנולעטשרָאפ 9 ןליּפש ןוא

 ? סקעמ ,וטסגָאז

 -ץלק טשינ ךיז טביולג -- ? ןלָאר ענייד ןליּפש וצ ןבעג רימ טסעוו וד ---

 טרפב ,ןלָאר ענייז ןליּפש ןרעדנַא ןַא ןזָאלוצ טעוװ רָאיטקַא רעכלעוו -- רעט

 ? רעטַאעט םענעגייא ןייז ןיא ךָאנ

 ַא ךיוא ,"ץַאיַאּפ רעד, ,"ןסָאריּפַאּפ, ןיא ןלָאר עניימ ןליּפש טסעוװ ---

 ָאעל טימ ןכיגניא ןריפפיוא לעװ ךיא סָאװ עידעמָאק רעיינ ַא ןיא עלָאר-טּפיױה

 לעוו'כ ןוא רעטַאעט ןיא רימ טימ םוק -- ןרעטעלק ךיא רעכיזרַאפ --- סקופ

 ,ןרידוטש וצ ןלָאר יד ןבעג ןיוש ריד

 ןעועג ןענייז רימ .עיציזָאּפָארּפ ןיימ ןעמונעגנָא טָאה רעטעלק סקַאמ

 -עלק ,רעטַאעטילַאנָאשענ ןיא רעטעּפש ,רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיא ןעמַאזוצ

 טימ ןוא םינּפ ןייש ַא טימ ,ןַאמרעגנוי רעקנַאלש ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רעט

 "-רָאנעט עקידנעגנילק ַא טגָאמרַאפ טָאה רע ; רָאה עצרַאװש עטכידעג ּפָאק ַא

 .ןרעג רעייז ןעמונעגפיוא םיא טָאה םלוע רעד .לדיפ טליּפשעג ןוא עמיטש
 "ייגיצ רעשידיא רעד, סלַא טכַאמעג טבילַאב ךיז רע טָאה ָאידַאר רעד ףיוא

 -רַאפ ךיד לָאז ךיא ןעוו, ,"סַאי עלעטעטש ןיימ ,סַאי; : ךעלעדיל ענייז ,"רענ

 ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד .רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ןענייז *ךעלעסעג; ,"ןריל

 ןעגנוזעג טָאה רע .רעטסעקרָא םענעגייא ןייז טימ טריפעגנָא רע טָאה ןבעל

 ןיא ,סניעטנוַאמ יד ןופ ןלעטָאה יד ןיא ,תוחמש עשידיא ףיוא טליּפשעג ןוא

 ַא ןריולרַאפ טָאה החּפשמירעטַאעט יד .ןרָאװעג רטפנ זיא רע ואוו ,דואווקייל

 ןַא ןוא רבח םענעטלעז ַא -- ךיא ןוא ,רעגניז םענייפ ַא ןוא רָאיטקַא ןטוג

 ,טניירפ םענעבעגעגרעביא
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 סרעגניזטערַאבַאק עשידיא

 -ןייוו עשידיא יד ןבָאה טלעוו רערָאג רעד ףיוא םיבושי עשידיא עלַא ןיא

 -ַאעט ןשידיא םענופ עלעגיוו סָאד ואוו ,ןבולק-טכַאנ ןוא ןטערַאבַאק ,ןרעלעק

 ןשידיא ןטימ תוכייש עטנעָאנ רעייז ןטלַאהעגנָא דימת ,ןענַאטשעג זיא רעט

 -רַאפ ןטָאירטַאּפ יד ןוא םלוע רעד טשרע טָאה גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ .רעטַאעט

 -נוא ןוא עשיסור ,עשינעמור יד ןוא ןייוו ןטימ ןעמַאזוצ ,ןעקנורטרַאפ ןוא ןסיב

 ,זײּפשכָאנ ַא רַאפ רעטַאעט עלעסיבַא ךָאנ טימ ,םילכאמ עשירַאג

 -סקלָאפ עגנוי לָאצ ַא ןעוועג דימת ןענייז ןָא רעגניז רעדָארב יד ןופ

 עקינייא .עניב רעשידיא רעד ףיוא סערעירַאק טכוזעג ןבָאה עכלעוו סרעגניז

 "ונרַאפ ךיז ןבָאה עקירעביא יד .עיציבמַא רעייז ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג זיא

 ןיא ,סרעגניז טערַאבַאק עשידיא ןבילברַאפ רעדָא ,שרעדנַא סעּפע טימ ןעמ

 "עג טכַארטַאב ןבולק:טכַאנ יד ןיא ןעגניז סָאד זיא עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד

 ןלַאקָאל יד-טָא טליפעגנָא טָאה סָאװ םלוע רעד רעבָא ."הדיריא ַא יוװ ןרָאװ

 סרעגניז-סקלָאפ עקיזָאד יד ןעמונעגפיוא טָאה טכַאנײב טעּפש זיב טנוװָא ןדעי

 ,רעטַאעט ןיא יו םזַאיזוטנע ןקיבלעז םעד טימ

 יד ןעוו ;ּפָארַא גרַאב ןייג וצ ןביוהעגנָא טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד ןעוו

 -ַאֹּפ ערעייז ןטלַאהנָא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש ןבָאה סרעליּפשיוש ערעטלע

 ןטערַאבַאק-ןַארָאטסער יד ןיא ןטָארטעגפױא ןענייז ,עניב רעד ףיוא סעיציז

 גיוודול ,גרעברעקוצ ַאניגער ,יקסוװעשַאמָאט סירָאב : יו ,סרעלטסניק עכלעזַא

 סיורג טימ סרעליּפשיוש ענעעזעגנָא ערעדנַא ןוא ןײטשדלָאג ינעשזד ,ץַאז

 ןבולק-טכַאנ עשידיא עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ .טלעוו רערָאג רעד ףיוא שזַאטס

 -ןעלע ףיוא "ןעינעמור-דלָאק סנַאמרעװליס ןעוועג זיא דייס-טסיא רעד ףיוא

 ןירעגניז:טערַאבַאק עטבילַאב יד טריגער גנַאל-ןרָאי טָאה ןטרָאד .טירטס

 לזמ רעייז טריבורּפ ןבָאה ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא ,"ַאזַאלּפ, ןיא .סקנעב ידייס

 יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןוא ןַאמסָארג גניווריוא בולק-טכַאנ ןשידיא ַא טימ

 שטיװָאּפול ןוא שטיװָאקסָאמ : טריזינָארטַאּפ ךיוא טָאה םלוע רעשידיא רעד

 -ַאבַאק סּפיליפ ;טירטס-ןָאטגניוװיר ףיוא סקיציא השמ ;וינעווע-דנָאקעס ףיוא

 -גיער, סנעזָאר וָאשזד ; טירטס-ןעלע ףיוא סעשטיווָאקרעב ; יסנעליד ףיוא ייר

 ;יסנעליד ףיוא סעלערהא ; ןָאטגניוויר ףיוא סילַאמ ;סַאג רעט4 ףיוא "ןיאדוָאב

 ןעב ;שזדירדלע ףיוא "זיידַארַאּפ-ןעינעמור, : ןָאטנילק ףיוא ןַאמלריױּפ יאול

 ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא סירושזד

 טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעיציבמַא עשירעליּפשיוש טימ ןטנַאלַאט עגנוי

 ןּפעלשמורַא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד וצ ןגָאלשרעד טנעקעג
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 -ייז ,דלודעג ןוא חוכ ןייק טַאהעג טשינ רעמ ייז ןבָאה ץניװָארּפ רעד ףיוא ךיז

 ןרעלעק'ןייוו יד ןופ הנויח ןעיצ ןוא ןבעלוצסיוא ךיז ןעגנואווצעג ןעוועג ןענ

 -סקלָאפ יד טלָאצעג ןבָאה ןבולק-טכַאנ יד ןופ םיתב-ילעב יד ,ןטערַאבַאק ןוא

 יד ןופ ןגָאלשסיוא טפרַאדעג ייז ןבָאה עקירעביא סָאד ,ןיול םומינימ ַא רעגניז

 ןרַאפ סרעגניז יד ןעקנָאשַאב ןבָאה טסעג יד סָאװ (טלעג-קנירט) *סּפיט;

 ןבָאה סרעגניז-טערַאבַאק יד .טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז עכלעוו רעדיל יד ןעגניז

 יד ץוח ,רעטַאעט ןשידיא םענופ סרעגַאלש ערעלוּפָאּפ עלַא ןענעק טזומעג

 סרעקיזומ יד .שידיא ןוא שירַאגנוא ,שינעמור ,שיסור ףיוא רעדיל-סקלָאפ

 עשינעמור יד רעדנוזַאב לשיט רעדעי ייב טליּפשעג ןוא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז

 .ןרעה וצ טגנַאלרַאפ ןבָאה טסעג יד עכלעוו ןסנַאמָאר עשיסור ןוא סעניוד

 : טלייצרעד ַאװַאלס ַאדיל ןירעגניז ןוא ןירעליּפשיױש יד

 -טכַאנ יד ןיא ןעגניז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ טייצ רעד ךרוד;

 ַאנַא :סרעליּפשיש יד גלָאפרעד טימ טריאוטקַא ךיוא ןטרָאד ןבָאה ןבולק

 ַאלָאּפ ןוא םעס ,ילָאסעװ ַאבויל ןוא יַאנַאידָאװ ,ַאקסלעבול ַאלָאּפ ,שטיװָאבוקַאי

 ,(רעדורב סנייטשנעזָאר לעומעס) ןיטשנעזָאר רעזייל ןוא םהרבא ,טסענלגָאפ

 ,הרירב ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ טלָאמעד ןבָאה רימ .ןָאספעזָאשזד לָאס

 ןיב'כ ,ריע-תב ַא ערעייא ןיב ךיא ,וָאקָאלבַאי טניירפ ,טסייוו ריא .ךימ טמענ

 -עג בָאה ךיא .ענדָארג ןבעל ,רודמַא ןיא ןגיוצרעד ןוא קינירק ןיא ןריובעג

 "עט ערעדנַא ןיא ךיוא ,טיורטעד ,עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט שידיא טליּפש

 סטעדָא דרָאפילק ןיא טליּפשעג ךיוא בָאה ךיא .ץניװָארּפ רעד ףיוא סרעטַא

 -עט-ליװעדָאװ ןיא ,עּפורט-*יעייּפ-ילבָאד; ַא טימ *גניז ןוא ףיוא ךַאװ עסעיפ

 "עג רעבָא בָאה'כ .ןעמוקוצ טנעקעג טשינ ךיא בָאה ןָאינוי רעד וצ ,סרעטַא

 טָאה'ס .ןירעגניז-בולק-טכַאנ ַא ןרָאװעג ךיא ןיב ,ןגרָאזרַאפ וצ דניק ַא טָאה

 ערעפסָאמטַא יד ךימ טָאה בױהנָא ןיא .טלעוו עיינ ַא טקעלּפטנַא רימ רַאפ ךיז

 "יוש עשידיא ןעגנערברַאפ ןעמוקנײרַא ןגעלפ'ס ןעוו .טריקָאש הביבס יד ןוא

 רעטניה ץעגרע ןפולטנַא וצ יו טליפעג ךיא בָאה טניירפ ערעייז טימ סרעליּפש

 "כיוו ַא ךרוד ריפ ךיא זַא טליפרעד ךיא בָאה טייצ רעד טימ .ךשוח-ירה יד

 ,תוחילש עקיט

 יז .ןשטנעמ ערעטלע בור סָאד ןעוועג ןענייז סרעמוקניירַא עטּפָא יד;

 ןסעגרַאפ ןוא רעדירב עטוג טימ ןטנוװָא יד ןעגנערברַאפ וצ טכוזעג ןבָאה

 -יל עשיסור ,עשידיא יד טימ ןעוועג היחמ טושּפ ךיז ןבָאה ייז .תורצ ערעייז

 ;יײז רַאפ ןעגנוזעג ןבָאה סרעגניז-סקלָאפ ערעדנַא יד רעדָא ךיא סָאװ ךעלעד

 ןוא תוחּפשמ ערעייז ןָא טנָאמרעד ייז ןבָאה סָאװ םייה רעטלַא רעד ןופ רעדיל

 "עדיל עטבילַאב ענייז טַאהעג ןיוש טָאה ייז ןופ רערעדעי .תונורכז ערעדנַא
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 ןעגנַאלרַאפ טעװ רעדעי סָאװ סיוארָאפ ןיא טסואוועג ןיוש בָאה ךיא ,ךעל

 ,ןעגניז לָאז'כ

 ןטסירק ,רעדיל עשידיא יד טימ ןעוועג היחמ ךיז ןבָאה ןדיא רָאנ טשינ;

 ןעוועג זיא רע .רענעמרַא ןַא ,טסירק ַא ןעמוקניירַא טגעלפ טפָא רעייז .ךיוא

 -עג רָאנ טָאה רע .יינַאּפמָאק ָאקַאבַאט ןעקירעמַא' רעד ןופ רעטערטרַאפ ַא

 עשידיא סָאד' רעגַאלש ַא סעדנוקעס םולש ןעגניז םיא רַאפ לָאז ךיא טלָאװ

 ןוא -- טנייוועג רע טָאה -- רָאי טנזיוט 2 טגלָאפרַאפ ןרעוו ןדיא יד' ,!דיל

 '!ןקרעט יד ןופ טגלָאפרַאפ ןרעוו ,רענעמרַא ,רימ

 הסנרּפ טנידרַאפ עלַא רימ ןבָאה ווָאקָאלבַאי טניירפ ,רעדיל ערעייא טימ,

 יד-טָא --- "ןסָאריּפַאּפ'י !רעשַאוו-שיד רעד' ,'ץרַאה ןיימ ּפָא רימ טיג' ,חווירב

 טָאה'מ ,לָאמַארעדיװ ןוא לָאמַאכָאנ קידנעגניז ,טעשטומרַאפ זנוא ןבָאה רעדיל

 -נוזעג טָאה יו ...ךעלרענעצ ןוא ךעלרעפניפ טימ ןפרָאװרַאפ רעבָא זנוא

 טקידנערַאפ טָאה --- * ָאטשינ ןוא ןעוועג זיא ןעוועג סָאוװ ? שטיווָאריאמ ןעג

 ,רערט ַא טימ 'אוואלס ַאדיל

 ןעמוקַאב בָאה'כ סָאװ ךעלטרַאק-טסָאּפ ןוא ווירב טימ סעברוה יד ץוח

 -טכַאנ יד ןענייז ,רעדיל עניימ טימ תוכייש ןיא סרערעהוצָאידַאר עניימ ןופ

 -גייא םעד ןעניפעגוצסיוא רעטעמָארַאב רערעסעב ַא ךָאנ ןעוועג סרעגניז-בולק

 ןעוו .םלוע ןשידיא םענײמעגלַא ןפיוא טכַאמעג ןבָאה רעדיל עניימ סָאװ קורד

 זיא'ס לייוו ,דיל טקורדעג-טשינ ַא סניימ ןטעבעג ןבָאה סרעגניז-סקלָאפ יד

 רעטסעב רעד ןעוועג סָאד זיא ,ןטערַאבַאק יד ןיא עגַארפכָאנ ַא םעד ףיוא

 ,רעגַאלש ַא ןרעוו טייצ רעד טימ ןעק'ס ןוא ןסירעגנָא טָאה דיל סָאד זַא זײװַאב

 ,הנשוש זוָאר ןירעליּפשיוש יד קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג ןענייז ןליױּפ ןופ

 טימ ןעמַאזוצ ,ןַאהַאק רַאזַאל ןקסע-רוטלוק ןוא רעלעטשטפירש רעד ,ןַאמ ריא

 ,רעטַאעט ןיא רימ וצ ןטעברַאפ ייז בָאה'כ .עּפמַאיל סירָאמ רעליּפשיוש םעד

 ןקיטרַאסיױרג ַא טסעג יד דובכל טיירגעגוצ ךיא בָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 בָאה'כ .דייס:טסיא רעד ףיוא ןבולק-טכַאנ יד ןופ םענייא ןיא םינּפ-תלבק

 ,רעטַאעט ןופ סרעטלַאװרַאפ יד ןוא עּפורט יד ןדַאלעגנייא

 "עטילק יד ןופ רָאטקַאדער םעד ןופ סורג ַא טכַארבעג רימ טָאה הנשוש

 טרימַאלקער ןיוש ןענייז'ס ואוו ,לזיימ ןמחנ עשרַאװ ןיא "רעטעלב עשירַאר

 -רַאפ זיב טכַארברַאפ ןבָאה רימ .קרָאי-וינ ןיא ןעגנולעטשרָאפ עניימ ןרָאװעג

 ןעגנערברַאפ רימ זַא ןבולק-טכַאנ ערעדנַא יד ןיא טסואוורעד ךיז טָאה'מ .גָאט

 עלַא ןופ סרעליּפש ןוא סרעגניז ןָאטעג-זָאל ַא ךיז ןבָאה ,טערַאבַאק םעד ןיא

 ןשידיא םענופ רעדיל עטסנעש יד ןעגנוזעג זנוא דובכל ןבָאה ייז ,ןטייז

 טעוו'ס רעוו טסעמרַאפ ַא טריפעגכרוד וליפַא ןבָאה ייז ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט
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 -עג החמש סיורג ןופ טָאה רעניוועג רעד .רעדיל עניימ ןעגניז ןטסנעשמַא

 .עטלמַאזרַאפ עלַא רַאפ ןייוו טלעטש

 טרעטנענרעד סָאװ םערוטש ןסיורג םעד ןעזסיוארָאפ טנעקעג טָאה רעוו

 -נדיא עשיאעּפָאריײא סָאד ןטכינרַאפ טעוװ סָאװ ןברוח ַא -- עּפָאריײא ףיוא ךיז

 רעשידיא רעד ףיוא שזַאטס סיורג טימ ,טייהנייש-דליב ַא ,הנשוש ? םוט

 -רושז ןוא ןעגנוטייצ ןופ רָאטקַאדער רעד .,ןַאמ ריא טימ ,ןלױּפ ןיא עניב

 ןייק ריביס ןופ ,דנַאלסור ןייק ,עטיל ןייק ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא ,ןלַאנ

 ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ ןענייז ייז ואוו ,עניכ ,ײכנַאש ןייק ןטרָאד ןופ ןוא ןַאּפַאי

 ןַאהַאק רַאזַאל זיא ,ןליורג עלַא קידנבעלרעביא .ָאטעג רעקיטרָאד רעד ןיא

 .ײכנַאש ןיא הרובק וצ ןעמוקעג זיא ןוא סופיט ןופ ןברָאטשעג

 ןהנשוש ןפלָאהעג ןבָאה ןיקסוג ןבואר ןוא ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד

 עטריטידערקַא ןַא ןרָאװעג הנשוש זיא קרָאייוינ ןיא .עקירעמַא ןייק ןעמוק

 ,ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ,קידנטלַאהנָא ,"סטרעוװרָאפא ןיא ןירעביירש

 טלייטעג טָאה עּפמַאיל סירָאמ רעליּפשיש רעד ,טעטיױויטקַא-עניב ריא ךיוא

 ןיא החּפשמ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ םישודק ערעדנַא יד ןופ לרוג םעד

 .עּפָאריײא

 עיצ

 "נַארַא רעטַאעט ןיימ ןופ סנירעצנעט ןוא סעקטסירָאכ יד ןבָאה רָאי-יינ

 ןוא ןַאלעב ןדַאלעגנייא ךיוא ןבָאה ייז ."לַאיָאר עפַאק, ןיא גָאטימ ַא טרישז

 ַא ןלָאמעגסיױא טָאה ,קַאביװצ לכימ ,ןטסירָאכ-רענעמ יד ןופ רענייא ,ךימ

 רעט1 ,ךעלדיימ-רעשַאװ-שיד יד, :טנעיילעג ךיז טָאה סָאװ טַאקַאלּפ ןסיורג

 ,71927 ,רַאונַאי

 -בייוו ןרָאװעג ןיוש ןענייז עכלעוו ,ךעלדיימ-*רעשַאוװ-שיד; יד ןבָאה רָאי 5

 ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ ייז .רַאונַאי ןטשרע םעד ןופ עטַאד יד טיהעגּפָא ,ךעל

 ןענייז ךיא ןוא ַאלעב .ךעלרעדניק ןוא רענעמ ערעייז טימ *לַאיָאר עפַאק; ןיא

 טנָאמרעד טָאה'מ .ןשינעגעגַאב עקיצרַאה יד ייב טסעג-ןרע יד ןעוועג דימת

 טָאה'מ :וינעווע רעד ףיוא טעברַאנעמַאזוצ רעזנוא ןופ ןרָאי יד עיגלַאטסָאנ טימ

 טכַארברַאפ ןוא רַאוטרעּפערי-רעטַאעט ןשידיא םענופ רעדיל עלַא ןעגנוזעגסיוא

 -למיה ַאדירפ טָאה טַאקַאלּפ ןלעניגירָא םעד וליפַא .טנוװָא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא

 רעקיבלעז רעד טגעלפ ןפערטנעמַאזוצ יד ייב .רָאי 25 עצנַאג טיהעגּפָא ןייטש

 ןופ ןעוו .?לַאיָאר-עפַאק, רעד ןופ לגיּפש ןסיורג ןרעביא ןעגנעה טַאקַאלּפ

 (ץַאלּפ-סגנוקינייר) "טנעמשילבַאטסע-גנינילק, ַא ןרָאװעג זיא *לַאיָארפ רעד

 ןעמוקעגרָאפ ךעלדיימ-?רעשַאוו-שיד; יד ןופ םוקנעמַאװצ רעכעלרעי רעד זיא

 ץַאלּפ רעד ןעו .שטיװָאּפול ןוא שטיװָאקסָאמ ןופ ןַארָאטסער ןשינעמור ןיא
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 ןלַאפעג ךיוא זיא ,ענערַא רעד ןופ רעטנורַא ךיוא זיא וינעווע-דנַאקעס ףיוא

 -"ךעשַאװ :שיד, יד ןופ ןפערטנעמַאװצ עכעלרעי יד ףיוא גנַאהרָאפ רעד

 ,ךעלדיימ

 ! םכח א ייז ייג

 טגערפ --- ?ןָאזעס ןקידנעמוק חוכמ זיא סָאװ ,וָאקָאלבַאי רעטסימ --

 ,ןייטשלעדע רָאדיזיא ךימ

 -- טרעדנואוורַאפ רעביא ךיא גערפ --- ? רָאדיזיא ,ריא טניימ סָאװ ---

 ןבָאה סנ ַאזַא ףיוא ? ןָאזעס ןקידנעמוק ןגעוו ריא טלפייווצ גלָאפרעד אזַא ךָאנ

 ,טנער ןופ ךמס ןפיוא ,טנעצָארּפ רעיא ,טכירעג טשינ עדייב ךָאד ךיז רימ

 ,טרַאװרעד טָאה ריא יו רעמ ךס ַא ןוא ,עדנוקעס רעד וצ ןגָארקעג ריא טָאה

 ,רָאי ןקידנעמוק ןרַאפ ךיוא רעטַאעט ןיא ןביילב רעכיז לעװ ךיא

 טמוק -- רעטַאעט ןיא רָאי ַא ךָאנ ףיוא ןביילברַאפ טליװ ריא ביוא --

 "נַא ןגעוו ןקידנעטשרַאפ ךיז ןפרַאד רימ ןלעװ -- ןושל טימ סױרַא רָאדיזיא

 ,סעיצידנָאק ערעד

 -געד ןיא ליופ זיא סעּפע;? זַא דלַאב ךיא ליפ --- ? סעיצידנָאק ערעדנַא --

 -כערַאב ןענייז ייז ביוא .סעיצידנָאק עיינ ערעייא ןרעה ךימָאל -- *קרַאמ

 !לודג-דובכב זיא -- עטקיט

 ןפרַאד ריא טעװ ,רימ טלָאצ ריא סָאװ טנעצָארּפ 121/ יד טָאטשנָא --

 15 ןופ ןרעכעה ןפרַאד ריא טעװ "יטירויקעס, יד ןוא .טנעצָארּפ 15 ןלָאצ

 ,רַאלָאד טנזיוט 5 ףיוא טרעדנוה

 ,רעטפַאגרַאפ ַא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא

 ,טיפָארּפ ןכַאמ רימ ,ןיטשרַאפ ךיא ןעק סָאד ,טנעצָארּפ רעמ ,אלימ --

 רימ ןלעו םעד ןגעוו .טיפָארּפ רעמ ןכַאמ וצ טקיטכערַאב ךיוא ריא טנייז

 רעטסימ ,טשינ טסעגרַאפ ,"יטירויקעס, יד ךייש סָאװ רעבָא .ןעמוקכרוד

 -דנָאקעס ףיוא ןטנַאקַאבמוא ןַא ,רימ טָאה ריא זַא -- ךיא גָאז -- ןייטשלעדע

 וליפַא ,"יטירויקעס; ןָא ןצנַאגניא טעמכ רעטַאעט ַא טױרטרַאפנָא ,וינעווע

 "וצ רעטָאפ רעייא טָאה ,טגיילעגנייא בָאה ךיא סָאװ רַאלָאד טרעדנוה 15 יד

 סע בָאה'כ ,ןפרַאדַאב סע לעוו'כ ביוא ןבעגקירוצ רימ טעװ ריא זַא טגָאזעג

 ,ןרָאיַארַאפ סָאװ סע טמוק עשז-יוו .ןטעבעג טשינ ךיא בָאה ,טפרַאדַאב טשינ

 רימ ריא טָאה ,ךיא יו רעמענרעטנוא םעיינ ַא טימ טריקיזיר טָאה ריא ןעוו

 ,רעטציא ;גנורעכיזרַאפ רַאלָאד טרעדנוה 15 טימ רעטַאעט רעייא טיורטעג
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 טושּפ ךיז בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,גלָאפרעד ןלעיצנַאניפ ןוא ןשילַארָאמ ַאזַא ךָאנ

 -- עזַאב רעטנוזעג ַא ףיוא רעטַאעט סָאד ןלעטשוצקעװַא ידכ ,ןעוועג שפנ"רסומ

 טנזיוט 5 ןופ גנורעכיזרַאפ ַא ריא טליוו רעטציא ? רעמ טשינ רימ ריא טיורטעג

 !ןפיירגַאב טשינ ךיא ןעק ,ריא טעז ,סָאד ? רַאלָאד

 טכערעג .ךייא טימ קיטכירפיוא ןייז לעוו'כ ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ ---

 קיגלוקס השנמ ןוא יקסנישמור ףסוי .סענזיב זיא סענזיב רעבָא ,ריא טנייז

 -סימ טגערפ .*יטירויקעס; רַאלָאד טנזיוט 5 ןוא טנעצָארּפ 15 ןבעג רימ ןליוו

 טנעק ,סעיצידנָאק עקיבלעז יד ןבעג רימ טעוװ ריא רעבָא ביוא .ןיקסוג רעט

 ,טליוו ריא גנַאל יו ףיוא רעטַאעט ןיא ןביילב ריא

 גנולדנַאה יד ךימ טקנערק -- ? רשוי זיא ואוו ,ןייטשלעדע רעטסימ ---

 ןיילַא ריא טָאה ,טקַארטנָאק ןרעגנעל ַא טלָאװעג בָאה ךיא ןעוו --- ןייב ןזיב

 -רַאפ טימ ךָאד רימ ןלעוװ גלָאפרעד ַא ןייז טעוו ריא ביוא ? סָאװ-וצ : טגָאזעג

 ןלעװ טשינ ןיילַא ךָאד ריא טעוװ ,טשינ םולשו-סח ביוא ;ןרעגנעלרַאפ ןגינעג

 עשז-סָאװ ,לכש ןפיוא טגיילעג רימ ךיז טָאה סָאד .טפעשעג ןיא ןביילברַאפ

 ?רשוי זיא ואוו ?ןעשעג םיצולּפ זיא

 --- ןייטשלעדע ךיז טריוורענעד --- !וויאַאנ ריא טנייז יוא ,ווָאקָאלבַאי --

 זיא סענזיב .ןַאמ-סענזיב ַא ןיב ךיא ? רשוי ריא טכוז רעטַאעט ןשידיא םייב

 םיפתוש ערעייא טימ ךרוד ךיז טדער ,ווָאקָאלבַאי ,ךיז טכַארטַאב !סענזיב

 רעבָא ,ךייא ךיא ליוו ןליוו ,ןָאט וצ טקנעד ריא סָאװ ןסיוו רימ טזָאל ןוא

 !סענזיב זיא סענזיב

 ןעוועג ךיוא ןענייז םרָאטס רעלסנוַאק ןוא סגרעבנערע יד םיפתוש עניימ

 ןירג ןעוװעג ןיב ךיא .גנַאלרַאפ ןקידמיצולּפ סנייטשלעדע ןופ טניוטשרעד

 טושּפ טקירד'מ זַא ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה'כ .קיטילָאּפ-רעטַאעט רעד ןיא

 -ַאעט-וינעווע-דנָאקעס םעד ןופ ןקיטײזַאב ךימ לָאז רע זַא ןענייטשלעדע ףיוא

 ךיז ךיא בָאה סָאד .וינעוע רעד ףיוא רעטַאעט עטסעב סָאד זיא סָאװ רעט

 ןעמוקעגכָאנ ךיא טלָאװ .אפוג ןענייטשלעדע ןופ רעטעּפש טשרע טסואוורעד

 ןעוועג סע טלָאװ ,טגיילעגרָאפ םיא ןבָאה ערעדנַא יד סָאװ סעיצידנָאק ענייז

 עקיזָאד יד ,ןקיטייזַאב טשינ ךימ ןעק רע זַא ןעמעלַא רַאפ ץורית רעטוג ַא

 טָאטשנָא ,טקנערקעג רעייז ךימ טָאה גנולדנַאה רעד ןופ טייקיטכערעגמוא

 בָאה ,"רימ רַאפ טרעוו ךיוא סָאד זיא םענעי רַאפ טרעוו זיא'ס בוא; : ןגָאז וצ

 ןעלדנַאהַאב ךיז ןזָאל טשינ ןוא ,רשוי ןופ ּפיצנירּפ םייב ןטלַאהעג ךיז ךיא

 רעמָאט : סנייד סע זיא ,ליוו ךיא סָאװ רימ וטסיג : גנואיצַאב-לוטיב ַאזַא טימ

 ןוא םכח ַא ייז ייג ...?ןדלָאיא ערעדנַא בָאה'כ ,טייהרעטנוזעג ייג זיא ,טשינ

 ...רשכ ץלַא זיא סענזיב ןיא זַא סייוו



 29 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 רעטַאעט-לַאנַאשענ

 -ָאשענ סָאד ןענַאטשעג זיא טירטס-ןָאטסוַאה ןוא וינעווע-דנָאקעס ףיוא
 -ַאמָאט סירָאב ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא גנַאל-ןרָאי זיא סָאװ רעטַאעטילַאנ

 טָאה'מ .טכַאמרַאפ ןעוועג רעטַאעט סָאד זיא ןענָאזעס עטצעל יד ,יקסוועש
 טשינ רעבָא זיא'ס ,ןעמליפ טימ ןעמַארגָארּפ-ליװעדָאװ ןריטנעזערּפ טריבורּפ
 -דנָאקעס יד רעטַאעט םעד םורַא טיוב'מ יװױזַא : ןסייהעג טָאה'ס .ןעגנַאגעג
 ,ןיהַא ןעמוקוצוצ םלוע ןרַאפ םעװקַאב טשינ ןיוש זיא ,יײװבָאס-וינעווע

 "וינעווע-דנָאקעס םענופ קָאלב 2 ןענַאטשעג זיא רעטַאעטילַאנָאשענ סָאד
 ,רעצעלּפ-ץיז לָאצ עקיבלעז יד טגָאמרַאפ ןבָאה סרעטַאעט עדייב .רעטַאעט

 ןענַאקלַאב יד וצ ןרָאפעגפױרַא ןעמ זיא רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיא ,תמא
 רעד .סנױזַא ןעוועג טשינ זיא רעטַאעטילַאנָאשענ ןיא  סרָאטיײװעלע טימ
 רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא ןעמ זיב קָאטש 2 ןרעטעלק טפרַאדַאב טָאה םלוע
 -מַאזרַאפ) *סלָאה-גניטימ, ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ןינב םעד ןיא ,עקרָאילַאג
 -ייז ןטלַאהענּפָא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידיא רעקילדנעצ ואוו (ןרעמיצ-גנול

 -ףור רערעלוּפָאּפ רעד טרינָאיצקנופ ךָאנ טָאה ןביוא רָאג .ןעגנולמַאזרַאפ ערע
 -עּפש ,"קסעלרוב סיקסנימ, סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רעטַאעט"ןעדרַאג
 ,ליװעדָאװ שידיא ןוא שילגנע ףיוא ןסעיּפ טליּפשעג ןטרָאד ןעמ טָאה רעט

 רעצנַאג רעד .רָאטיײוװעלע ןַא ןעוועג ָאי ןיוש זיא ןינב םענופ לייט םעד ןיא
 ,"ןָאשײרָאּפרָאק-יטלעיר סעניירא רעד וצ טגנַאלַאב טָאה רעטַאעטילַאנָאשענ

 סרעבָאהביל עטכָאקרַאפ ןעוועג ןענייז יסָאג יורפ ןייז טימ סענייר חנ
 רערעטלע רעייז ,ןטָאירטַאּפ עכעלנעזרעּפ עניימ ןוא רעטַאעט ןשידיא םענופ
 ןעז וצ ןרעטלע ענייז רַאפ ןטעליב ןפיוק ןעמוק טגעלפ ,סענייר סוילושזד ,ןוז
 -וינעווע-דנָאקעס ןיא ךיוא ןוא סקנָארב ,ןילקורב ןיא ןעגנולעטשרָאפ עניימ
 -עלעט בָאה'כ .לָאמ עכעלטע ןעזעג ייז ןבָאה *רעשַאוו-שיד; םעד .רעטַאעט
 ,סיּפָא ןייז ןיא םיא טימ ןפערט וצ ךיז טלעטשַאב ןוא ןסענייר וצ טרינָאפ

 טָאה --- ? ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,סיּפָא ןיא רימ וצ ךייא טגנערב סָאװ --
 ,טייקכעלפעה רעטסכעה רעד טימ ןעמונעגפיוא סענייר רערעטלע רעד ךימ

 -- רעטַאעט-לַאנָאשענ רעייא רָאי ןקידנעמוק ןרָאפ ןעגניד ליוו ךיא --

 ,ןינע םוצ ןעמוקעגוצ דלַאב ךיא ןיב

 טימ ןָאט ריא טעװ סָאװ ? רעטַאעט-לַאנָאשענ ןיימ טליוװ ריא ,ױזַא --
 ריא עשז-סָאװ --- טכַאלעצ ךיז רע טָאה -- ? רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס רעייא
 !יאוולה ? סרעטַאעט 2 ןיוש טפרַאד

 -עג בָאה'כ -- טכַאלעגטימ ךיא בָאה --- !טשינרָאג ךיא בָאה לייוורעד
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 טלייצרעד בָאה ךיא .ןקילג יד לחומ רימ זיא ןעמ זַא גלָאפרעד ַאזַא טכַאמ

 "נורַא בָאה'כ .רימ ןוא ןענייטשלעדע ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ ןסענייר

 -ַאעט ןיא טכַאמעג רשפא ןרעוו ךעלדיירד יד זַא ,םינּפ ןייז ןופ טנעיילעגרעט

 .שינעעזנייא רעמ טימ ןעלדנַאה טיילסטפעשעג עתמא ...סענזיב-"רעט

 ןיימ אקווד ריא טליוװ סָאװרַאפ ,וָאקָאלבַאי ,תמא םעד רימ טגָאז --

 ,רעטַאעט-קילבָאּפ רעד וינעווע רעד ףיוא ןַארַאפ ךָאד ןענייז'ס ? רעטַאעט

 ...רעטַאעט-סקלָאפ

 ךיא לעװ סרעטַאעט ענעי וצ ,סענייר רעטסימ ,תמא םעד ןגָאז ךייא לעוו'כ

 רעטַאעט-קילבָאּפ ןטימ .ןקיטייזַאב טשינ םענייק ליווכ לייוו ,ןעמוקוצ טשינ

 יד רַאפ ןיילק"וצ זיא רעטַאעט-סקלָאפ סָאד ,דנַאלָאר םַאיליוו טעטלַאװרַאפ

 עניימ ןוא רימ רַאפ ןטסָאמעגנָא יוװ זיא רעטַאעט-לַאנָאשענ רעייא .סטיפענעב

 ַא ןייטש לָאז רעטַאעט ַאזַא סָאװרַאפ טשינ עקַאט ײטשרַאפ'כ .ןעגנוריפפיוא

 ? רעטכַאמרַאפ

 רָאנ םוק --- ןוז ןייז ןפורעג סענייר טָאה -- !!!סוילושזד ! סוילושזד ---

 -ָאשענ רעזנוא זַא ךָאד טקנעד ווָאקָאלבַאי רעטסימ ? ריד טלעפעג יו ,רעהַא

 !רעטַאעט רעטוג ַא זיא רעטַאעט-לַאנ

 .טכַאלעצ קרַאטש ךיוא סוילושזד ךיז טָאה םעד ףיוא

 זיא'ס 1 וָאקָאלבַאי רעטסימ ,ױזַא ןכַאל רימ סָאװ ךיז טרעדנואוו ריא ---

 -לַאנָאשענ ןפיוא םינלעב זנוא ןלעפ'ס זַא טניימ ריא !ןכַאל םוצ רָאנ ךָאד

 ַא רַאפ סָאװ זנוא טלייצרעד רענייא רעדעי ! טייג'מ ןוא טמוק'מ ? רעטַאעט

 ,ייוובָאס יד ןטרָאד טיובי'מ ; טזָאלעגּפָא זיא'ס : ןגָאמרַאפ רימ רעטַאעט ןטכעלש

 ןפיוא ףױרַא טמוק'מ זיב קָאטש 2 ןכירק ףרַאדי'מ :ןרעװ טעגרהעג ןעמ ןעק

 -ַאעט רעזנוא ביוא :עקַאט ייז רימ ןגערפ !ןָאמעל ַא זיא'ס :ץרוק .ןָאקלַאב

 ריא !טייהרעטנוזעג טייג ? ךייא סע גוט עשז-סָאװ ,רעקידהרצ ַאזַא זיא רעט

 טליװ ריא .רעטַאעט ןטוג ַא ןבָאה רימ זַא טגָאז סָאװ רעטשרע רעד טנייז

 סוילושזד ןוז ןיימ .חילצמ טייז ןוא ךייא סע טמענ ? װָאקָאלבַאי רעטסימ ,סע

 .ןייטשרַאפנייא ךייא טימ ןיוש ךיז טעוװ רע ,סענזיב ערעזנוא טציא ןיוש טריפ

 גנַאל ױזַא .ןייג טשינ רימ ןלעוו ,ווָאקָאלבַאי ,רמ ,ךייא ךיא רעכיזרַאפ ,בר םוצ

 ןיא רימ ןענייז ,רעטַאעט ןטוג ַא ןבָאה רימ זַא ןענופעגסיוא ןבָאה רימ יו

 ,סענזיב

 ןדלָאמעג ךיא בָאה ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ דלַאב ,טנוװָא ןקיבלעז םעד

 -לַאנָאשענ םעד ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ ןעמונעגרעביא בָאה'כ זַא ,לעיציפָא

 ךָאנ יו ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא וינעווע-דנָאקעס זיא סעיינ יד ןופ .רעטַאעט

 .שינרעטיצידרע ןַא
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 -וינעווע-דנָאקעס ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה ןָאזעס רעד סָאװ ןכָאװ 26 יד ךָאנ

 .ץניװָארּפ רעד ףיוא *רעשַאוו-שיד; ןטימ ןרָאפעגסױרַא רימ ןענייז רעטַאעט

 "רַאפ ןבָאה ךיא ןוא םיפתוש עניימ ,ןטפעשעג עקיזיר ןעוועג ןענייז םוטעמוא

 -סיוא רעד ןעוועג זיא עיצקַאפסיטַאס עטסערג ןיימ רעבָא .טלעג ךס ַא טניד

 רעד; לקַאטקעּפס ןיימ רַאפ ןרָאװעג טלייטעגוצ רימ זיא סָאװ לַאדעמ-גנונעכייצ

 רימ ןלייט רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא; : ךיז טנעייל טפירש סָאד ,*רעשַאוװ-שיד

 לַאדעמ-גנונעכייצסיוא ןטשרע םעד ,לָאמ ןטייווצ םוצ גנונעכייצסיוא יד-טָא וצ

 םולש ןופ גנוריפפיוא ןייז רַאפ ץרַאװש סירָאמ וצ טריטנעזערּפ רימ ןבָאה

 לַאנָאשייקוידע ,טרָאּפָאּפַאר ירנעה :ןבירשעגרעטנוא ,*'םשה-שודיק' סשַא

 ,1927 ,רַאורבעפ ןט6 םעד ,קרָאי-וינ ,סנעײלַא

 23 לטיּפַאק

 "ץרַאה ןיימ ּפֶא רימ טיג;

 ַא ךיז ךיא בָאה ץניװַארּפ רעד ןופ קידנעמוקקירו

 -עטילַאנָאשענ ןטכַאמרַאפ םעד ןענעפערעד םוצ ןָאטעג-םענ

 ןופ ןגָארקעג ךיא בָאה עיצַארעּפָאָאק עטסערג יד .רעטַא

 טימ טצוּפעגסיױא רימ ןבָאה טנעוװו עקידנסיורד יד .ןסענייר

 גָאר ןפיוא .רעדליב עסיורג טימ ןוא ןדליש עשירטקעלע

 רימ ןבָאה ,ןעמָארק עכעלטע קידייל ןענַאטשעג ןענייז ןינב-רעטַאעט םענופ

 רעטלַאװרַאפ-טיפענעב ןרַאפ .סיפָא-טיפענעב רעזנוא טנדרָאעגנייא ןטרָאד

 "יפ-טפעשעג ןרַאפ :טייהלעדע םחנמ לַארטַאעט םעד טלעטשעגנָא ךיא בָאה

 ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא רימ טימ קידנרָאפ) טוגָאק בייא ןַארעטעװ םעד -- רער

 סָאד ןעמ טָאה עשז-יוו ,ןוז ןטריטּפָאדַא ןייז רַאפ טנעקרענָא טוגָאק ךימ טָאה

 בָאה רעריסַאק ןרַאפ ; (? ןטַאט ןטריטּפָאדַא ןַא ןרישזַאגנַא וצ טשינ ץרַאה ַא

 עילימַאפ רעצנַאג רעד טימ םיא בָאה'כ .רעטנעק ישזדימ טרישזַאגנַא ךיא

 ןטלַאהעג ןוא טגָאזעגוצ םיא בָאה'כ .קרָאי-וינ ןייק עיפלעדַאליפ ןופ טכַארבעג

 .רעטנעק יבור ,רעדורב סישזדימ טלעטשעגנָא ךיוא בָאה'כ .טרָאװ

 טעברַאעג טָאה סָאװ לַאנָאסרעּפ םענופ בור סָאד טרישזַאגנַא בָאה ךיא

 ,סרעקיזומ יד ,סרעטעברַא-עניב יד :רעטַאעטיוינעװע-דנָאקעס ןיא רימ טימ

 בָאה ךיא סָאװ ןילּפיצסיד רעגנערטש רעד בילוצ ,סרעצנעט יד ,ןטסירָאכ יד
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 עקינייא זַא טניימעג ךיא בָאה ,רעטַאעט ןיא ןוא עניב רעד ףיוא טריפעגנייא

 ןזיװעגסױרַא רָאג ךיז טָאה .רימ ייב ךיז ןרישזַאגנַא וצ ןעלקנעווק ךיז ןלעוו

 "וצ ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה בױהנָא ןיא .עטרעקרַאפ סָאד

 -םיעגושמ ַא יו ןעוועג עקַאט זיא רעירפ? זַא :ןבעגעגוצ ךיוא ןוא טניואוועג

 גנונעדרָא עיינ ןיימ .אפוג רעטַאעט ןיא תורקפה ַא ןוא עניב רעד רעטניה זיוה

 סָאד ? עדנוקעס רעד וצ טגירק ןעמ סָאװ עשזַאג יד טנייה .,ןגינעגרַאפ ַא זיא

 יד ןיא ןעמירַאב טשינ ךיז ןעמ ןעק םעד טימ !הכרב-לזמ ַא ךָאד זיא ןיײלַא

 ,טנעקרענָא ייז ןבָאה -- *....סרעטַאעט ערעדנַא

 טָאטשנָא .ןעגנורעדנע עכעלטע טכַאמעג ָאי ךיא בָאה עּפורט רעד ןיא

 "יז עקירעביא יד .גנילרעווצ ַאטעי טרישזַאגנַא ךיא בָאה ,יקסװעשַאמָאט ינע

 עלערימ ,לעּפַא הנח ,רעטעלק סקַאמ ,סקופ ָאעל ,לעזיימ ַאלעב : ןעוועג ןענ

 ,יקצירבול ווייד ,ןַאמצלַאז רתסא ,אדיילק ַאלָאּפ ,ןײטשרעלַאװ ַאזָאר ,רעבורג

 ; ףָארטסָא רַאקסָא : רָאילּפוס .ןהָאק ילרַאשט ןוא ןַאמדירפ קחצי ,רעלטרעג םעס

 ,גנילירט ַאיליא :טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ; סָארג בייא : רעטלַאװרַאפ-עניב

 ןפיוא ןרָאפעגקעװַא ןענייז רעבורג עלערימ יורפ ןייז טימ סקופ ָאעל

 יז ןבָאה --- עבָארּפ וצ טייצ ןיא ןעמוקקירוצ ןלעוו ייז ,עּפָארײא ןייק רעמוז

 ,טרעכיזרַאפ רימ

 ַא סניימ ףיוא טיובעג ךיוא ,לקַאטקעּפס םעיינ ַא טיירגעגוצ בָאה ךיא

 זַא טלטרַאגעגרעטנוא ךיז בָאה ךיא .*ץרַאה ןיימ ּפָא רימ טיג; דיל רעלוּפָאּפ

 עקידרעירפ עניימ יו םענרַאפ ןקיבלעז םעד ףיוא ןייז ךיוא לָאז גנוריפפיוא יד

 ייווצ ןבָאה טפרַאדַאב טקנוּפ ךיא בָאה עסעיּפ רעיינ ןיימ וצ .ןעלקַאטקעּפס

 רעד ןופ גנונעדרָארַאפ עיינ ַא סױרַא זיא לזמ ןיימ ףיוא ,ןטסילָאר-רעדניק

 .רעטַאעט ןליּפש רעדניק עניילק ןביולרעד וצ טשינ :טעטילַאּפיצינומ-טָאטש

 ןדנוברַאפ ןעוועג סע זיא ,שינעביולרעד ַא ןגָארקעגסױרַא ָאי ןיוש ןעמ טָאה

 .ןעמוקכָאנ ןענעק ייז לָאז'מ סעיצקירטסער ליפוצ טימ

 "עקצַאצ ןענייז עסעיּפ רעשילַאקיזומ ַא ןיא ךעלרעדניק ?ןעמ טוט סָאװ

 ,גנולדנַאה רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז ןלָאר ערעייז ןעוו טרפב ,ךעל

 טגערפעג ךיא בָאה --- ?יײװדָארב ףיוא הצע ןַא ךיז ייז ןביג ױזַאיוװ ---

 .רעּפרַאק ,טנעגַא-יטיסילבוּפ ןשילגנע ןיימ

 "רעד רימ רע טָאה --- (ןטוּפיליל) !סטעשזדימ ןליּפש ייוודָארב ףיוא ---

 ,טרעלק

 .טשינ ךיז ךיא ביולג -- !םיאנוש עניימ וצ ?סטעשזדימ ---

 ןענייז יז :ךעלרעדניק יוװ סיוא ייז ןעעז עניב רעד ןופ רעבָא ,ָאי --

 טָאה זיעה ןעלעה רעטמירַאב רעד טימ .ךיוא טריטנַאלַאט ןוא קיאעפ רעייז
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 רע טלייצרעד -- !עיצַאסנעס ַא -- לטעשזדימ ַא ,עלעדיימ ַא טליּפשעג טשרע

 ,רימ

 ואו ? שידיא ןדער חוכמ זיא סָאװ ןוא ,ונ !ןייפ רעייז ? רָאג ױזַא ---

 ךיא טעב ןגעווטסעדנופ .השק רימ זיא -- ?סטעשזדימ עשידיא ןעמ טמענ

 -רַאפ סָאװ טנעגַא םעד טימ גנודניברַאפ ןיא ןלעטש ךיז לָאז רע ןרעּפרַאק

 קירעגיינ ןיב'כ .זיעה ןעלעה טימ טליּפשעג טָאה סָאװ לטעשזדימ סָאד טערט

 ,ןקוקוצנָא יז

 -- ריא טימ ןוא עמַאד ערעטלע ןַא ןעמוקעגניירַא זיא סיפָא ןיא רימ וצ

 ןריואוושעג ךיא טלָאװ ,טעשזדימ ַא זיא יז זַא טשינ רימ טגָאז'מ ןעוו .דניק ַא

 ;עלעקלַאיל ַא --- עלעקרוגיפ ַא : לכאלמ ַא ןופ יו למינּפ ַא : יבייב ַא זיא'ס זַא

 ,רעמ טשינ ,877 רָאי ַא ןופ דניק ַא יװ ןָאטעגנָא ןוא

 רימ רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז יז טָאה --- ַאנגַאמ ןעלעה זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 .עלעקעלג ַא יו עלעמיטש קידנגנילק ַא טימ

 ,ךיא גערפ -- ?ןעלעה ,וטסנעק סָאװ ---

 -עג יז טָאה סָאװ עמַאד יד ןײרַא ךיז טשימ -- ? טשינ יז ןעק סָאװ ---

 ףיוא טעלַאב וליפַא ,ץנעט םינימה-לכ ןצנַאט ,ןעגניז ןעק ןעלעה -- טכַארב

 עשיטַאמַארד טליּפשעג ךיוא טָאה יז ,רַאטיג ,ָאנַאיּפ טליּפש יז ,ןציּפש יד

 .עשימָאק ןוא ןלָאר
 ,רַאוטרעּפער ריא -- ןטָאנ טימ ךוב ַא רימ טגנַאלרעד ןעלעה עניילק יד

 ןליפַא זַא ץנַאט ַא ןוא גניז ַא ןבעגעג טָאה ןעלעה ןוא טליּפשעג טָאה גנילירט

 ,ערעשטעּפ יד ןצייה ריא ייב טנעקעג טָאה לּפמעט ילריוש

 -עג עקַאט טלָאװ יז !עלָאר רעד ןיא טסַאּפעגנײרַא ךיז יז טלָאװ ,יא

 רעבָא ןעמ טוט סָאװ .,ןגנילירט וצ טייהרעליטש ךיא גָאז -- עיצַאסנעס ַא ןעוו

 ַא ריא וצ ןעמ טמענ ואוו ןוא ,שידיא ןדער ךָאד ףרַאד יז ? ןושל-עמַאמ ןטימ

 ןעזסיוא ךָאנ ןוא טריטנַאלַאט ױזַא ןייז לָאז סָאװ ,לטעשזדימ ַא ,רָאינטרַאּפ

 ? דניק ַא -- יז יו טקנוּפ

 -- םעלבָארּפ ןייק טשינ ןעלעה ייב זיא שידיא ךיז ןענרעלוצסיוא ---

 טדער ןעלעה -- טרעכיזרַאפ ןירעטערטרַאפ ריא ןוא ןירערעל יד רימ טָאה

 ריא .שידיא ךיוא ןענרעלסיוא ךיז יז טעװ ,שינַאּפש ןוא שיניַארקוא ,שטייד

 יז טעוװ ,תויתוא עשיניײטַאל טימ עלָאר יד ריא רַאפ ןביירשסיוא רָאנ טפרַאד

 ַא ךייש סָאװ .,רעסַאװ ַא יו עלָאר יד ןענעק געט עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ביוא .ןעמַאזוצ ןצנַאט ןוא ןעגניז ייז ,ךיוא רָאינטרַאּפ ַא יז טָאה --- רָאינטרַאּפ

 רע טעװ עשידיא סָאד ,ןָא םיא טקוק ןוא ןעגנערב םיא ךיא לעוװ ,טליוו ריא

 סָאד ןעזסיוא ןייז ןופ ןטרַאװרעד טשינ רעבָא טלָאז ריא .ןענרעלסיוא ךיוא



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 254

 ןיש זיא ּפָאק ןייז רעבָא ,טײרלֶא זיא עקרוגיפ ןייז .ןעלעה יו עקיבלעז

 טעז רעבָא עניב רעד ןופ ,רעטלע סיוא טעז םינּפ סָאד ןוא רעסערג לסיבַא

 .ןָא טשיג סע ךיז

 ךיא ? רשפא ,ןעז ךימָאל --- ךיא טכַארט --- ? ןרילרַאפ וצ ךיא בָאה סָאװ

 טשינ רעטנורַא סע טנעייל יז .תויתוא עשינײטַאל טימ ענעצס ַא סיוא ביירש

 -ידיא סָאד ןעמעוו ,רעדניק ענערױבעג-רענַאקירעמַא ערעדנַא יד יו רעגרע

 סױרַא טמוק'ס זיב ןטעברַא ייז טימ זומ'מ .ךעלרעווש ןָא טמוק ןושל עש

 ןפרַאד טעוװ יז סָאװ ,טעוד ַא ןעלעה רַאפ רעביא טליּפש גנילירט .,קיטַאלג

 רע ןגנילירט טעב יז .רָאינטרַאּפ ריא טימ עסעיּפ רעד ןיא ןצנַאט ןוא ןעגניז

 טסקעט םעד ןביירשרעטנוא ןוא טעוד םענופ קיזומ יד ריא רַאפ ןביירשסיוא לָאז

 ריא טימ ָאנַאיּפ רעד ףיוא טעוד םעד ןרידוטשנייא יז טעוװ ,ןטָאנ יד רעטנוא

 ןבעג ןוא ןעמוק עדייב ייז ןלעװ םורַא געט עכעלטע ןיא .ידָאב רָאינטרַאּפ

 .עיצידיוא ןַא זנוא רַאפ

 ,טצנַאטעצ ךיז ןוא טעוד םעד ןעגנוזענּפָא ןבָאה ידָאב ןוא ןעלעה ןעוו

 ןבירשעגרעטנוא דלַאב בָאה'כ ,רעליימ ענעפָא טימ ןציז ןבילבעג רימ ןענייז

 ,ךיז טייטשרַאפ .ךעלטעשזדימ ייווצ יד רַאפ ןירערעל רעד טימ טקַארטנַאק ַא

 "ניק ,סטעשזדימ ןענייז ייז זַא ןקיוּפ יד ןיא טּפַאלקעג טשינ ןבָאה רימ זַא

 ..י!ןיוש ןוא -- ךעלרעד

 ןעוועג ןענייז ייז .ןרעטלע עשיניַארקוא ןופ טמַאטשעג טָאה ַאנגַאמ ןעלעה

 ַא ןעועג ןיוש זיא ןעלעה .ךיוא רעדניק עקירעביא יד ;ןשטנעמ עלַאמרָאנ

 ןבעגעגרעביא יז ןבָאה ,םיריבג ןייק טשינ ,ןרעטלע יד .18 רָאי ַא ןופ לדיימ

 ןליפַא ךיז טָאה יז .ןריטַאולּפסקע ןוא ןטלַאהסיוא יז לָאז יז ,ןירערעל רעד וצ

 ַא ןעוועג ןיוש זיא ידָאב .ַאנגַאמ :ןעמָאנ סנירערעל רעד ףיוא ןפורעג ךיוא

 ןופ ןרָאװעג ןריובעג ךיוא זיא רע .קיצרעפ-ןוא-עכעלטע רָאי ַא ןופ רוחב

 ,םינּפ ןפיוא ןשטיינק יד ןוא ּפָאק ןטרעסערגרַאפ םעד ץוח .ןרעטלע עלַאמרָאנ

 רעד ןופ . ..ןרָאי יד ןיא רוחב ַא ןיוש זיא רע זַא טנעקרעד טשינ ןעמ טלָאװ

 טָאה סָאװ לרוחב רעד ןעוועג סָאד זיא ידָאב) ןעזעגנָא טשינ סע ךיז טָאה עניב

 : לעטָאה ַא ןופ עיָאפ ןיא סיוא טפור סָאװ "יָאב-לעב; םענופ עלָאר יד טליּפשעג

 .(ןטערַאגיצ סירָאמ ּפיליפ רַאפ טנעמזײטרעװדַא ןַא) *! סירָאמ פיליפ רָאפ לָאק;

 בקעי טימ טיירגעג ןָאקיּפ ילַאמ ךיז טָאה רעטַאעט-קילבָאּפ סדנַאלָאר ןיא

 .ןייטשלע בייא : קיזומ ;לעגיס .וװ ןופ "עלהכלמ, גנוריפפיוא סכילַאק

 סיקסנישמור ףסוי ןיא קינלוקס השנמ :רעטַאעט-וינעװעד-דנָאקעס ןיא

 .ןַאמיירפ יאול ןופ *רעבייוו ענייז טימ לסָאי;
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 ףיוא רעטַאעט-ןָאסלָאשזד לַא םעד ןעמונעגרעביא טָאה ץרַאװש סירָאמ

 -יפפיוא רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה רע ,ןטעהנַאמ ןיא סַאג רעט58 רעד

 ןופ גלָאפרעד ןסיורג םעד ךָאנ ,?יזנכשא רעדירב יד, סרעגניז .י .י ןופ גנור

 סצרַאװש סירָאמ סערעטניא סיורג טימ טרַאװרעד ןעמ טָאה ,*בלַאק עשָאי;

 ,"סטרעוורָאפ, ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ןַאמָאר סרעגניז ןופ גנוריפפיוא

 ןעמ יוװ ,ךיא בָאה ,רעטַאעטיוינעװע-דנַאקעס םעד ןזָאלרַאפ ןיימ טימ

 ךיא ."גיוא ןַא ןיילַא ךיז ןוא ןגיוא עדייב ןעמונעגסױרַא ןענייטשלעדע2 ,טגָאז

 -פיוא עניימ טימ טַאהעג בָאה ךיא יװ גלָאפרעד ַאזַא ךָאנ זַא רעכיז ןעוועג ןיב

 ואוו ,רימ וצ ןעמוק סעיצַאזינַאגרָא יד ןלעװ ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא ןעגנוריפ

 בור סָאד .ןובשח ןיא תועט א טכַאמעג ךיא בָאה ,ןליּפש טשינ לָאז ךיא

 רעצעמע סָאװ סעדווירק עלַא .,ןרעדיינש וצ ןעגנַאגעג ץלַא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא

 עניימ ףיוא טגײלעגפױרַא ןעמ טָאה ןָאזעס םענעגנַאגרַאפ םעד טַאהעג טָאה

 ,סעציילּפ

 יז ןעמ טָאה -- ...סעקדנָארַאּפ עיינ יד טריפעגנייא ךיא בָאה סָאד --

 יז ןלעװ ,יקסנישמור ףסוי ןוא קינלוקס השנמ טימ ,רעבָא ,טציא .טגָאזעג

 ,טיפענעב ַא ןפיוק ןלָאז ייז יבַא ,למיה םענופ לרעלעט סָאד ןגירק

 טָאה'מ .רעלעט ַא ןבילברַאפ טשינ וליפַא זיא "לסיש-;.ןָאינוי רעד ןופ

 טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד ,ןּפיל יד ףיוא ןינע םעד ןעגנערב וצ טמעשעג ךיז

 ױזַא טעברַאַאב ךימ טָאה'מ ...ןעוועג ךיא ןיב *שקָאל ןתמא; םעד ןסעגעג

 יװ ױזַא טשינ רעבָא ,סטיפענעב טפיוקרַאפ טָאה טייהלעדע ...קידנעטשנָא

 ,גונעגרעביא --- ןכָאװ-ףוס יד ףיוא סטעקיט-טיפענעב .טרַאװרעד בָאה ךיא

 רעד וצ ךָאוװ-ףוס טמוק םלוע רעד ןעוו לייוו ,הלעמ עּפַאנק ַא רעבָא זיא סָאד

 -ןטימ יד זיא רקיע רעד !סטיפענעב -- ןפיוקרַאפ וצ סָאװ ָאטשינ זיא ,עסַאק

 ַא ןליפנָא טשינ ןעמ ןעק גלָאפרעד ןטסערג םעד טימ .ןעגנולעטשרָאפ-ךָאװ

 ץלַא ךָאנ בָאה ךיא ,טקַאפ ַא זיא סָאד .סטיפענעב ןָא ךָאװנטימ ןיא רעטַאעט

 "רעד רימ טעוװ ןטיפענעב ןיא ןלעפסיוא רימ טעוו'ס סָאװ סָאד זַא טפָאהעג

 .עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרעד םעד ןָא רָאנ ךיז טדנעוו'ס .עסַאק יד ןצנַאג

 ןביוהנָא ףרַאד'כ ,ןליוּפ ןיא ןעוועג ןענייז רעבורג עלערימ ןוא סקופ ָאעל

 ּפַאלק ךיא ,ייז ןופ טשינ טרעה'מ ןוא טשינ ייז טעז'מ --- עבָארּפ ןכַאמ וצ

 ַא ןגָארקעג ךעלדנע בָאה'כ זיב ,עשרַאװ ןייק ,גרעבמעל ןייק סעמַארגעלעט

 : טעילעמשטירּפ ךימ טָאה סָאװ ןעלערימ ןופ ווירב

 ןיא לוסנָאק רענַאקירעמַא רעד --- יז טביירש -- ךעלקילגמוא ןענייז יז

 ,תמא .עקירעמַא ןייק קירוצ ןעמוק וצ סעיזיוו ןייק טשינ ייז טיג עשרַאװ

 ןַא טימ קידנבָאה-הנותח רעבָא ,ענעריובעג רענַאקירעמַא ןַא זיא ,עלערימ ,יז
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 טימ ,אלימ .טכער-רעגריב ריא ןריולרַאפ ךיוא יז טָאה ,ןסקופ ,רעדנעלסיוא

 -רַאוצסױא סעּפע טגָאזעגוצ ריא טָאה לוסנָאק רעד ,הרצ עבלַאה ַא זיא ריא

 -עטַאק רע טָאה ןסקופ רעבָא ,ןריּפַאּפ עסיוועג ןלעטשוצ טעװ יז ביוא ןטעב

 ! ךעלקילגמוא ןענייז רימ ? ןעמ טוט סָאװ .עזיוו יד טגָאזעגּפָא שירָאג

 -נָא ףרַאד'כ ...!טלעװ יד יוװ ליואוו זיא רימ ןוא ךעלקילגמוא ןענייז ייז

 ךיוא טרימַאלקער רעמוז ןצנַאג ַא ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ַאזַא ,ןָאזעס ַא ןביוה

 ואוו ? ןעמ טוט סָאװ --- עבָארּפ ןכַאמ ןביוהנָא ףרַאד'כ ,סקופ ָאעל ןעמָאנ םעד

 ? ןעמ טפיול

 -עג ןוא השעמ יד טלייצרעד ,"סַאיַאה; ןיא ןפָאלעג ךיא ןיב טשרעוצ

 -רַאפ רעייז טימ שיפַארגעלעט ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה ייז !טעװעטַאר :ןטעב

 ןריּפַאּפ : רעהַא סעמַארגעלעט ,ןיהַא סעמַארגעלעט ,עשרַאװ ןיא רעטערט

 ַא טימ ןעזעג ךיז ,ןָאטגנישַאװ ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא .ןיהַא ןריּפַאּפ ,רעהַא

 טלָאװ'כ יו עשרַאװ טימ ןָאפעלעט ןפיוא טדערעג ,רָאטַאנעס ַא ,ןַאמסערגנָאק

 טימ זיב .עבטמ ענייש ַא טסָאקעגּפָא רימ טָאה'ס .,ןילקורב ןייק טרינָאפעלעט

 טקיליװַאב עשרָאװ ןיא לוסנָאק רענַאקירעמַא רעד ייז טָאה ןדייל ןוא תורצ

 טייצ רעד ךרוד .ערעימערּפ רעד רַאפ ךָאװ ַא ןעמוקעגנָא ןענייז יז ,סעזיוו יד

 ,ןדייב ייז ןָא טריטעּפער רימ ןבָאה

 "עג ןוא טזדלַאהעג ךימ ןבָאה ייז .ףיש רעד ייב טרַאװעגּפָא יז בָאה ךיא

 -- טנעקרענָא סקופ טָאה -- !ןבעל סָאד טעװעטַארעג שממ ייז בָאה'כ ,טשוק

 -יב ַא עגַאל יד זיא ןליוּפ ןיא !ןסעגרַאפ טשינ ןבעל ץנַאג ןייז סע טעװ רע

 ףיוא ןדיא יד ןגָאלּפ ןוא ןגלָאפרַאפ ןקַאילָאּפ יד ,טלייצרעד רע טָאה --- ערעט

 ךעלקילג זיא רע .סַאג ןיא ןײגוצסױרַא ארומ ןבָאה ןדיא ,טירש ןוא טירט

 ...דרע רענַאקירעמַא ףיוא קירוצ ןיוש זיא רע סָאװ

 גָאטײב טעברַאעג .יינספיוא ןריטעּפער םוצ ןָאטעג-םענ ַא ךיז ןבָאה רימ

 -ומעג ךיז ןבָאה עלַא .טייצ ענערױלרַאפ יד ןגָאינָא ןענעק וצ טכַאניב ןוא

 -מָאק ַא ןעוועג זיא גנוריפפיוא יד .טרירעּפָאָאק טָאה רערעדעי רעבָא ,טעשט

 זַא עציילּפ ַא ןלעטשוצרעטנוא ןבעל ןיא ןעגנַאגעג ןדעי זיא'ס ןוא עטריצילּפ

 ,גלָאפרעד ַא ןייז לָאז לקַאטקעּפס רעד

 רימ טיג; ןופ ערעימערּפ רעד טימ ףױרַא רימ ןענייז רוּפיכ-םוי-יאצומ

 ,םוקילבוּפ ןפיוא םשור ַא טכַאמעג טָאה לקַאטקעּפס רעד ."ץרַאה ןיימ ּפָא

 "ימ ,רעטעלק סקַאמ ,לעזיימ ַאלעב :טנכייצעגסיוא קרַאטש רעייז ךיז ןבָאה'ס

 יד ןעוועג זיא עסעיּפ רעד רַאפ סניוועג סיורג ַא ,לעּפַא הנח ,רעבורג עלער

 רעייפ-םַאלפ ַא ןעוועג זיא יז .גנילרעווצ ַאטעי ןיטנַאידעמָאק עשירטנעצסקע

 ריא טלעטשעג יז טָאה ןלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ יד ףיוא .עניב רעד ףיוא



 257 רעטַאעט טידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 לָאצ ַא שטָאכ ,ןכַאמכָאנ טנעקעג טשינ טָאה רענייק סָאװ לּפמעטש םענעגייא

 ךיא ביירש גלָאפרעד םעד ןופ קלח ןסיורג ַא ,טריבורּפ סע ןבָאה סנירעליּפשיוש

 תולעמ עלַא טגָאמרַאפ טָאה רע .סקופ ָאעל טסיטרַא ןקיטרַאנגיא םעד וצ

 "רעד וצ ידכ ןבָאה טפרַאדַאב טָאה רעליּפשיוש רעטריטנַאלַאט רעגנוי ַא סָאװ

 ענייז עלַא טצונעגסיוא טָאה רע .,םוקילבוּפ םענופ גנונעקרענָא יד ןכיירג

 "וינ ןיא רעײג-רעטַאעט ןשידיא םייב טבילַאב ןרעוו וצ ןטפַאשנגייא-עניב

 ,טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג ןעגנולעג םיא זיא'ס ןוא קרָאי

 "ףשלרעדניק ,, ייווצ יד ןעוועג ןענייז גנולעטשרָאפ רעד ןופ עיצַאסנעס יד

 ַא ןופ רעגרע טשינ שידיא טדערעג ןבָאה ייז ,ידָאב ןוא ןעלעה (ןטוּפיליל יד)

 ןעמעוו טימ ךעלרעדניק יד רעדָא ,ךעלרעדניק ענעריובעג-רענַאקירעמַא ךס

 ,טלעוו רעד םורַא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא'ס

 רעד ןעוועג טרעוו זיא'ס .ןלַאנָאיסעּפָארּפ יו טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ןבָאה ייז

 עסיורג טכַארבעג עקַאט טָאה עסַאק יד .זיולב ןקוקוצנָא יז טעליב ןופ זיירּפ

 יד ,טלעפעגסיוא רימ ןבָאה ךָאו ןטימ ןיא סטיפענעב יד רעבָא ,סעמַאננייא

 ַא טסָאקעג טָאה עמַאלקער יד ;עכעלטנייוועגרעסיוא ןעוועג ןענייז תואצוה

 רעד ןיא ,קיטנוז ןייא רַאפ ,רַאלָאד טנזיוט טלָאצַאב רעדיוו בָאה'כ .ןגעמרַאפ

 "ייצ ערעדנַא יד ןיא ןטייז עסייוו יד ץוח ,*סטרעוװרָאפ, ןופ עגַאליײב-טסנוק

 ליפ רעייז ,קפס ןָא ,טָאה'ס .*לַאנרושז-ןעגרָאמ; ןוא ?גָאט רעד; : ןעגנוט

 .עסַאק רעד וצ ןפלָאהעג

 "וינעווע-דנָאקעס ןיא זיא ,ךָאװ-ןטימניא ךַאװש ןעוועג זיא רימ ייב ביוא

 "עג רעטַאעט סָאד זיא ךָאװ-ןטימניא ,עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ ןעוועג רעטַאעט

 -סוּפעג רעטַאעט סָאד טָאה ךָאוװ-ףוס ןוא סטיפענעב טימ טקַאּפעגרעביא ןעוו

 טנעקעג טשינ קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ ןעמ טָאה רעבָא רימ ייב ...טעוועט

 זיב ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןטעליב ןפיוק וצ ןעייר יד .עסַאק רעד וצ ןעמוקוצ

 יד רַאפ טלָאצעג ןעמ טָאה עניטַאמ תבש ןוא טנוװָא קיטיירפ .*ירעוַאב , רעד
 רַאפ טריפעגנייא טָאה טלעווזור טנעדיזערּפ סָאװ סקעשט-ףילער טימ ןטעליב
 ןבעגעג ןוא סקעשט יד ןעמונעגנָא ןעמ טָאה עסַאק רעד ןיא ,תוחּפשמ עמערָא
 ןבָאה ,רעקיליב טסָאקעג טָאה עקרָאילַאג רעד ףיוא .שעק ןיא טשער סָאד
 טימ טקיווקעג ךיז ןוא קָאטש ןט3 ןפיוא ,סעיזנעטערּפ ןָא ,טרעטעלקעג ןדיא

 ,רעטנורַא ןביוא ןופ גנולעטשרָאפ רעד

 םלוע רעד שטָאכ זַא ,ןייז-הדומ ךיז ךיא זומ ,לקַאטקעּפס םעד ךייש סָאװ
 ןעוועג טשינ אפוג עסעיּפ יד ןיילַא רימ רעבָא זיא ,ןדירפוצ טסכעה ןעוועג זיא
 ,"ץַאיַאּפ, : ןופ עקנישזָאר יד ריא ןיא טלעפ'ס זַא טליפעג בָאה'כ .ןצרַאה םוצ
 ?"רעשַאוװו-שיד רעד, ךָאנ טסעומש רעוו ,*ןסָאריּפַאּפ, ,"גנַאזעג ןופ גינעק;
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 -רב סעלעמעס; גנוריפפיוא עיינ ַא רָאי-יינ ףיוא ןטיירגוצ ןביוהעגנָא בָאה'כ

 ,רעטנזיוט לסיב שּפיה ַא טגיילרעד רימ ןבָאה רָאי-יינ זיב ."הוצמ

 -עס םענופ ןגױצעגסױרַא עקַאט ןבָאה ,סגרעבנערע יד ,םיּפתוש עניימ

 ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רעבָא ,טיפָארּפ רעטנזיוט ערעווש רעטַאעט-וינעװע-דנָאק

 יז ןבָאה "טניירפ עטוג; ןעוו טרפב ,טליקעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ןגיילרעד וצ

 ןטלָאװ רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןיא ןבילברַאפ ןטלָאװ רימ ןעוו זַא ןגױצעגנָא

 ןַא רעבָא ךָאד ךיא ןיב .?ץרַאה ןיימ ּפָא רימ טיג, טימ ןרָאװעג טקילגַאב רימ

 ,(טכַאמעג-טכערוצ) .. ."טסקיפעג/ ייז ןוא ךיז ךיא בָאה -- ןשקע

 "הוצמ-רב סעלעמעס ,

 ךיוא) "הוצמ-רב סעלעמעס; ןופ ערעימערּפ יד ןעוועג זיא טנוװָא רָאי-יינ

 -ַאמלַאק ירעה :ָאטערביל .,(עיציזָאּפמָאק רעשילַאקיזומ ַא רעניימ ףיוא טיובעג

 : עיפַארגָאערָאכ ; ףָארטסָא רַאקסָא : סקיריל ; גנילירט ַאיליא : קיזומ ; שטיוָאנ

 רעד : ןושל-רעטַאעט ףיוא ןגָאז וצ .,(גינָאה סירָאמ טַאקָאװדַא רעד) רַאז השמ

 טלָאװ טנגעגמוא ןוא קרָאי-וינ ץנַאג טמערוטשעגפיוא שממ טָאה לקַאטקעּפס

 "קער בָאה'כ ."עקנישזָאר יד טַאהעג טָאה עסעיּפ יד .טגָאזעג דלימ ןעוועג

 סעלעמעס, לקַאטקעּפס-װָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןקידרַאלָאד-טנזיוט 50 ַא טרימַאל

 רעד .(רעקינייוו טסָאקעג רימ טָאה'ס סָאװ ןענידרַאפ סע ליוו'כ) *הוצמ-רב

 טָאה'ס .רעמ ךס ַא גנוריפפיוא רעד ןופ ןטסָאק יד טצַאשעג טָאה רעבָא םלוע

 רעד סָאװ ףיוא לַאירעטַאמ רעד זיא סע קיטכיוו יו טגייצרעביא רעדיוו רימ

 ,לעניגירָא ןעוועג זיא גנוריפפיוא יד .עסעיּפ יד -- טיובעג טרעוו לקַאטקעּפס

 ,טריצילּפמָאק רעייז רעבָא

 רעטַאעט םענופ ןריט יד ןעוו ,גָאטײב רעגיײזַא 2 ןוא טנוװָא ןיא רעגייזַא 8

 טָאה קיזומ .ןביוהעגפיוא ןעוועג גנַאהרָאפ רעד ןיוש זיא ,טנפעעג ךיז ןבָאה

 רעד .קיזומ יד טמוק'ס ןענַאװ ןופ טסואוועג טשינ רעבָא טָאה'מ .טליּפשעג

 עניב-סנַאװַא יד ןוא ,סרעקיזומ יד דימת ןליּפש סע ואוו ,טיּפ-רעטסעקרָא

 רעצנַאג רעד ךרוד :ןטרָאג ןקיטכערּפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענייז

 -לײטנָא יד .ןסילוק יד רעטניה טליּפשעג סרעקיזומ יד ןבָאה גנולעטשרָאפ

 טנעקעג טשינ טָאה רע ןוא ןגנילירט טנעגיריד םעד ןעזעג טשינ ןבָאה סרעמענ

 -עג ךָאנ ךיז ןבָאה סרעגניז ענלצנייא .עניב רעד ףיוא סרעמענליײטנָא 'יד ןעז

 ןעוועג סָאד זיא סרעצנעט יד ןוא רָאכ םעד רַאפ :םעד טימ ןעוַארּפס טנעק

 ,רעטסעקרָא ןטימ טקַאט םעד ןטלַאהוצנָא עיצַארטנעצנָאק ערעווש ַא

 ,עניב רעצנַאג רעד ףיוא םעטסיס-ןָאפָארקימ ַא טרילָאטסניא טָאה ׁשַא וָאמ
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 -רַאפ רע טָאה ןגנילירט .רעטַאעט םענופ ךעלעקניוו עלַא ןיא סרעכליה טימ

 רָאפ טמוק סע סָאװ ןרעה ןענעק שטָאכ לָאז רע ,עיצּפַארטנָאק ַא טימ טגרָאז

 ,רעטסעקרָא ןטימ ןעמַאזוצ עטקילײטַאב יד ןטלַאה וצ ידכ ,עניב רעד ףיוא

 ןעגניז וצ טניואוועגוצ ךיז ןבָאה רימ זיב געט עצנַאג טריטעּפער ןבָאה רימ

 ,טנעגיריד ןטימ רעטסעקרָא םעד קידנעעז טשינ ,ןצנַאט ןוא

 -עּפש רָאי ַא טימ .סענרַאּפ למייח טליּפשעג טָאה עלעמעס ןופ עלָאר יד

 ןעוועג זיא רע .סָאר ירעשזד ,עלעגניא ַא ןעמונעגרעביא עלָאר יד טָאה רעט

 -סיוארָאפ טנעקעג טָאה רעוו .עלעדיפ ַא יו עלעמיטש ַא טימ ,דניק טרַאצ ַא

 ,סָאר ירעשזד רעטמירַאב רעד ןסקַאװסױא טעװ עלעגניא םעד ןופ זַא ןגָאז

 עסיורג -- ?סיקנעי םעד, ןוא ?םיעג-ַאמַאשזדָאּפ, ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעד

 רעייז ,ךעבענ ,זיא רע) םליפ ןיא ןוא ייוודָארב ףיוא ןגלָאפרעד עשילַאקיזומ

 ,(טלעוו רעד ןופ קעװַא גנוי

 רעד טָאה לקַאטקעּפס םענופ לייט ןטסנרע םעד ןופ שממ טנײשעגסױרַא

 ןטלַא ןַא ןופ עיצַאזירעטקַארַאכ ןייז .ןעהָאק סלרַאשט רעליּפשױש-ןַארעטעוװ
 ןעוועג דימת זיא ןעהָאק .קורדנייא ןקרַאטש ַא טזָאלעג טָאה רעטכעוװיּפַאש

 ךיז רע טָאה רנַאשז םעד ןיא ,טסיטעלּפוק ןוא רעקימָאק ַא רַאפ טנכעררַאפ

 סעלעמעס; ןיא עלָאר רעד טימ .ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא ןעוועג םש-הנוק

 ,"ץנעלעסקע רַאּפ , רעקימָאק-יגַארט ַא יו ןזיוװַאב טשרע ךיז רע טָאה *הוצמ-רב

 סעלעמעס; ןיא ,"ןטרָאק ןבעג; וצ ןביוהעגנָא טָאה סקופ טניירפ ןיימ

 -.סנבעל ַא זיא'ס .עלָאר-רעטקַארַאכ ַא ןליּפש טפרַאדַאב רע טָאה "?הוצמ-רב

 ןקידנע ןוא גנוי ןָא ןביוה רימ .רָאי 20 ןופ ףיולרַאפ ןיא רָאפ טמוק סָאװ דליב
 רַאפ טשינ זיא עלָאר יד זַא טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה סקופ ,רעטלע רעד ףיוא
 -ָאק-קירטנעצסקע; ןַא זיא רע ןוא רעטקַארַאכ רעכעלשטנעמ ַא זיא'ס ,םיא
 סקופ ואוו) ןָאיני-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע יד .?ןעידימ
 יד ןליּפש זומ רע זַא ,טנקסּפעג טָאה ,(דילגטימ ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ זיא
 ןיוש ךָאד זיא .גלָאפרעד ןלַאסָאלָאק ַא טכַאמעג ןוא טליּפשעג רע טָאה ,עלָאר

 ,תורצ עניימ ןביוהעגנָא טשרע ךיז ןבָאה טלָאמעד ? טוג

 ןוא רעטעברַא-עניב יד ןופ ץעזעג ןטיול .ןגיוצרַאפ ךיז טָאה עסעיּפ יד

 רעגיײזַא 12 יו רעטעּפש ןקידנע טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה ,סנָאינוי-רעקיזומ
 טשינ ,ףלע ךָאנ לטרעפ ַא גנולעטשרָאפ ַא ןקידנע ןעמ זומ רעטציא) טכַאנייב
 -עטשרָאפ-עניטַאמ ַא ךָאנ טנוװָא ןיא רעגיײזַא 6 ןוא (קיסיירד-ףלע יוװ רעטעּפש
 ,?םייט-רעווָא; העש עצנַאג ַא טסָאקעג טָאה גנוקיטעּפשרַאפ טונימ ףניפ .גנול
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 -עג ןסעזעג םלוע רעד זיא "הוצמ-רב סעלעמעס, ןופ גנולעטשרָאפ רעד ייב

 ךיא לָאז ןענַאװ ןופ ,גָאטרַאפ רעגיײזַא 2 זיב םיא טלַאה'מ ןעוו וליפַא טנַאּפש

 זַא םלוע-לשד-ונובר םעד קנַאד ךיא תעב ,"םייט-רעווָא; ןלָאצַאב וצ ןעמענ

 .ן'העש עטמיטשַאב) ? "םייט-רעלוגער, רַאפ ןלָאצַאב וצ גונעג בָאה ךיא

 סעּפע ןדיינשסיוא זיא ,רעליּפשיוש ַא וצ ןָאט ןעק'מ סָאװ עטסגרע סָאד

 -ּפָא ןכָאנ רעבָא ,תורצ זיא עבָארּפ ייב .ערעימערּפ רעד ךָאנ עלָאר ןייז ןופ

 ךיא יו ןליפ טשינ רשפא סע ןעק רענייק .עידעגַארט ַא רָאג סע זיא ןליּפש

 : לטרעוו ַא ןבָאה ןרָאיטקַא ,גנַאל-ןרָאי טליפעג ךיא בָאה םעט םעד לייוו ,ןיײלַא

 זיא'ס ."עלָאר יד טשינ רימ דיינש רָאנ ,סעשזדייוו יד רעסעב רימ דיינש;

 ,םירבח :סרעליּפשיוש יד ייב ןטעבעג ךיז ךיא בָאה ,טעּפש טרָאפ רעבָא ךָאד

 טשינ טיצרַאפ :סע טניימ ןושל-רעטַאעט ףיוא) !סעגנעטס ןייק טשינ טיצ

 ןעניימ ןעק ,םענעי ןופ לסיבַא ןוא םעד ןופ לסיבַא ןעיצרַאפ סָאד .(ןלָאר ערעייא

 ,קילײװגנַאל ןרעוו ךיוא ןעק'ס סָאװ ץוח ,טונימ 15-10 ןופ גנוקיטעּפשרַאפ ַא

 ןביוא זַא ןסעגרַאפ טשינ לָא'מ סרעליּפשיש יד ןטעבעג ךיוא בָאה'כ

 ערעייז סיוא ןטייב סָאװ ןדיא ערעייט רעבָא ,עמערָא ןציז עירעלַאג רעד ףיוא

 יז ןוא ,תומשנ יד ןטלַאהרעד םיוק ןענעק ייז עכלעוו ןופ ,סקעשט-ףילער

 ןופ רעסעב ךס ַא ןעמ טעז -- ןעז ,אלימ ."הוצמ"רב סעלעמעס; ןעז ןעמוק

 יז ?טשינ ךיוא סָאד -- ?ןרעה רעבָא ,רעטנורַא םעדיוב ןופ יו רעיטראּפ

 יד ףיוא טשינ ךיז טזָאלרַאפ ! טדער ,םירבח .לַאדנַאקס ַא ןכַאמ ךָאד ןלעוו

 ריא סָאװ ןייטשרַאפ לָאזמ עיצקיד טצונ !סרעכליה יד טימ ןענָאפָארקימ

 !ָאּפמעט ןיא ךיז טלַאה ! תומצע יד טשינ טיצ -- רקיע רעד ןוא ,טגָאז

 ,סקופ ָאעל ץוח ,ךעלגעמ טייוו יו טרירעּפָאָאק ןבָאה עלַא

 "טימ .11:45 ,11:40 גנולעטשרָאפ יד טקידנעעג טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ

 -עניב יד ,סרעקיזומ יד ,טכַאנייב 12 ךָאנ רעדיוו ןיוש טקידנע'מ -- לָאמַא

 ןטלָאװ רימ !"םייט-רעוװָאק ןלָאצ ןוומ טסעוװ ,יבַאי :ןעשַארטס רעטעברַא

 ...ןָאינוי יד רעבָא . . .ןשטנעמ ענעגייא ךָאד ןענייז רימ ...ןעמוקעגכרוד ןיוש

 ! רעכעה : ןעיירשעג ךיז ןרעהרעד גנילצולּפ .עניב רעד ףיוא זיא סקופ ָאעל

 ! רעכעה

 ,ךיד טעב'כ ,עלעטַאט ,סקופ : םיא ייב ךיז טעב'כ ,ןרָאװעג רימ זיא טלַאק = |

 !טשינ ךיד ןרעה ייז ,רעכעה לסיבַא דער

 -- .רעפטנע ןייז ןעוועג זיא -- רעכעה ןדער וצ חוכ ןייק שינ בָאה'כ --

 !תוחוכ עניימ רַאפ טשינ זיא'ס ,רעווש-וצ טעברַא ךיא

 ןטרָאד ,טעלּפוק ןייז בילוצ טַאהעג ךיא בָאה קיטיײװצרַאה עטסערג סָאד

 ,ענעגנולעג ןעוועג ןענייז ןפָארטס עטשרע יד .טזָאלעצ טשרע ךיז רע טָאה
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 ךיז ןבָאה ?רעיש רעד זיא לפיוו ,טרידָאלּפַא קרַאטש רעייז םלוע רעד טָאה

 -עג ,טצנַאטעצ סקופ ךיז טָאה טלָאמעד טשרע .,טליקעגּפָא ןטנעמסידָאלּפַא יד

 -רעטנורַא טשינ םיא טָאה םלוע רעד ןוא ןרוגיפ עשירטנעצסקע ענייז טכַאמ

 זָאל ןוא םענ שטָאכ ,טשינ רע ליװ ןצנַאטרעביא .עניב רעד ןופ טזָאלעג

 ,גנַאהרָאפ םעד רעטנורַא

 יב ךיז ךיא טעב -- גנולעטשרָאפ יד ןקידנע טשינ ןעקימ ,ָאעל --

 זיא גלָאפרעד ןייד : גלָאפרעד ןייד ןצריק רעדָא ןדיינש טשינ ליוו ךיא -- םיא

 ךָאד טסעז וד .טפעשעג ןיימ ןוא לקַאטקעּפס ןיימ זיא'ס ; גלָאפרעד ןיימ ךָאד

 ןצנַאט ךָאד וטסנעק ,המשנ יד סױרַא ךיז טגָאי זנוא ןופ רעדעי יװ ןיילַא

 ריד ןעגנערב עכלעוו ,ןפָארטס ענדונ עכעלטע יד ןזָאלסיױא ןוא רעירפ לסיבַא

 יצ טרעדָאפ םלוע רעד יצ ,"סיב; ףיוא ןעגניז םתס .ןצונ םוש ןייק טשינ

 , ..טשינ

 ;("סיב;) "סרָאקנַאק 8 רע טכַאמ ,טעלּפוק ןייז טגניז וועדעבעל ןעוו --

 ,סקופ ט'הנעט -- 10 ןכַאמ ךיא ףרַאד ;9 -- דלעפ קחצי

 ןַא ןסקופ טלעטשעג ךיא בָאה ?ןדלוד סע טנעקעג ךיא בָאה גנַאל יו

 רעד ביוא .ןצנַאט ךיילג ןוא --- םיא ךיא גָאז -- ןעגניז טסעוו : םוטַאמיטלוא

 רעד ףיוא ןייטש טסעוו וד ןעוו ןרַא טשינ ךימ טעװ ,ךָאנ ןרעדָאפ טעוו םלוע

 ,"םייט-רעווָא; ןלָאצ לעוו'כ ,גָאטרַאפ זיב עניב

 ןצנַאגניא ךיא ליּפש ,טציא זיב יוװ טעלּפוק ןיימ טשינ גניז ךיא ביוא ---

 ,םוטַאמיטלוא-רטנָאק ַא סקופ ךימ טלעטש -- !טשינ

 טנזיױט ייווצ וצ בורק טימ טקַאּפעג זיא רעטַאעט סָאד ,גָאטײב קיטנוז

 גנילירט ןײרַא טפיול .עבָארעדרַאג ןיימ ןיא ךיז רימירג ןוא ךיא ץיז ,ןשטנעמ

 : ?הבוט-הרושב, ַא טימ

 טשינ םיא טיג ריא ביוא ןליּפש טשינ טעװ רע זַא טגָאז סקופ ,יבַאי --

 | .ךָאנ

 ,טרעטיצ ץרַאה סָאד .רעפטנע ןיימ זיא -- !ןליּפש טשינ רע לָאז --

 רעליּפשיוש ַא זַא טשינ רימ ךיז טביולג'ס .רעטַאעט ןיא ןיוש טציז םלוע רעד

 ,ןרָאװעג טרעהעג טשינ זיא סָאד .ךַאז ַאזַא ןָאט וצ ןלעוּפ ךיז ייב ןענעק לָאז
 -- םיא ןבעגכָאנ ןגעוו .טשינ סעיינ ןייק ןיוש זיא סָאד ,ָאי --- ןעשַארטס
 ,סױא טציא רע טריפ רעמָאט זַא טסואוועג בָאה'כ .טשינ וליפַא ךיא טכַארט
 רערעדעי ,רקפה ןרעוו רעדיוו טעוו'ס !ןילּפצסיד סיוא .רעקיטרַאפ ַא ךיא ןיב
 ןיוש ךיא לעװ ,לגרָאג םייב ןּפַאכנָא רָאנ רימ ףרַאד'מ .ליוו רע סָאװ ןָאט טעוו

 ,ןעקנעד ןעמ טעוװ --- ! עטַאט ַא יו ןבעגכָאנ

 וצ ןעמוקעג ןענייז םיחולש .טקַא ןטשרע םעד טליּפשעגּפָא טָאה סקופ
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 רע טליּפש רעמָאט טיוה יד טרעטיצעג טָאה ןדעי ףיוא .ןייז לדתשמ ךיז רימ

 טָאה טונימ רעטצעל רעד זיב ? ןייז ןַאד טעװ סָאװ . . .טקַא ןטייווצ ןיא טשינ

 ןעגניז רעבָא ,ןיוש רע טעװ ןליּפשּפָא ,אלימ .סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז סקופ

 רעד ךרוד זַא טסואוועג טָאה רע .טשינ ןצנַאגניא רע טעװ טעלּפוק םעד

 ךיא לעװ עשז"יוו ,סעיצַארָאקעד יד רעביא ןעמ טלעטש טגניז רע סָאװ טייצ

 ַאטעי זַא טסואוועג טשינ רעבָא טָאה רע ?טעלּפוק ןייז ןָא ןײגַאב ןענעק ךיז

 ןליפוצסיוא ידכ ,טעלּפוק ַא סריא ןעגניז וצ טיירג ןענַאטשעג זיא גנילרעווצ

 ןטעבעגרעביא ךיז טָאה סקופ .וצרעד ןעמוקעג טשינ רעבָא זיא'ס ,טייצ יד

 טליּפשעגּפָא ,עניב רעד ףיוא שממ ןפָאלעגפױרַא רע זיא עדנוקעס עטצעל יד

 ,טגָאזעגנָא םיא בָאה ךיא יו טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ,ענעצס יד

 טָאה'מ ."לַאיָאר, רעד ןיא ןפָאלעגקעװַא ךיא ןיב עניטַאמ רעד ךָאנ דלַאב

 ,ןטרָאד זיא ןיקסוג זַא טגָאזעג רימ

 ַאמשזַאגנַא ןייז סקופ רעטסימ טקידנע טנוװָא טנייה ,ןיקסוג רעטסימ --

 .ןדלָאמעג םיא ךיא בָאה --- רעטַאעט-לַאנָאשענ ןיא

 טָאה סָאװ ?טנװָא טנייה ? טסייה סָאװ ,ווָאקָאלבַאי ,ריא טדער סָאװ --

 .ןסיוו רע ליוו --- ? טריסַאּפ

 ,ןתעגושמ ךס ַא ןגָארטרַאפ ןעק ךיא -- ךיא גָאז -- ןיקסוג רעטסימ --

 ןיוש טציז םלוע רעד תעב טשינ טליּפש רע טגָאז רעליּפשיוש ַא ןעוו רעבָא

 םיא לייצרעד ךיא .ןדלוד טשינ ךיא ןעק תורקפה יד-טָא -- רעטַאעט ןיא

 -סיוא טריבורּפ טָאה ןיקסוג .רימ ןוא ןסקופ ןשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ

 .ןינע םעד ןכיילג

 -- ןייטשרַאפ וצ רימ רע טיג -- רעטַאעט ןרַאפ טנוזעג טשינ זיא'ס --

 רענייא ךָאד זיא רע ,רעליּפשיױש ַא םתס טשינ סקופ ךָאד זיא ןעמעלַא ךָאנ

 ןסיורג ַאזַא טציא טָאה ריא .סקופ ,לעזיימ ,וָאקָאלבַאי עמריפ רעד ןופ

 םענופ ןקישוצקעװַא םיא ןביולרעד ךיז ריא טנעק יו ,סטיפענעב יד ,סעסקוס

 ? ןָאזעס ןטימ ןיא רעטַאעט

 יד סָאװ -- סולשַאב ןיימ ייב ךיז ךיא טלַאה -- ןיקסוג רעטסימ --

 ןסע טשינ ךיא ליוו טולב טימ טיורב ןייק ,ןייז טשינ ןלָאז ןצנעװקעסנָאק

 רָאנ ליוו'כ !טייהרעטנוזעג ןייג רע לָאז .םיא וצ חוכ ןייק רעמ טשינ בָאה'כ

 רע סָאװ םעדכָאנ ,ןקישוצקעװַא םיא טכער עכעלצעזעג ַא בָאה ךיא יצ ןסיוו

 רעבָא ,ןַאמ-ןָאינוי ןייק טשינכָאנ עקַאט זיא רע ? גָאטיײב טנייה ןָאטעגּפָא טָאה

 ,טקערָאק ןייז ליושכ ןוא עיגעליווירּפ-ןָאינוי ַא ףיוא טעברַא רע

 ןוא ןיקסוג טגערפ -- ?וָאקָאלבַאי ,ןעמענ טציא ריא טנעק ןעמעוו ---

 ,ךַאז ןייד זיא סָאד ? ןענעגרהרעד ךיז וטסליוו :עגַארפ ןייז ןופ ײטשרַאפ ךיא
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 יד טרפב ,רעטַאעט .ַא ןריניאור ןענעק ןכַאז עכלעזַא ,טנרָאװעג ךיד בָאה ךיא

 .ערעימערּפ רעיינ ַא ךָאנ ךָאװו עטייווצ

 ! רעמ טשינ ךיא ליוו םיא -- ןייז טשינ לָאז'ס ןעמעוו ןעמענ לעוו'כ --

 רימ טעװ רע ,ןליױּפ ןופ םיא ןעװעטַארסױרַא ןרַאפ טקנַאדעגּפָא רימ טָאה רע

 ,טקנַאדעגּפָא רימ רע טָאה ,ונ --- ןבירשעג רע טָאה -- ןבעל ץנַאג ןייז ןעקנַאד

 -נערב סָאד טסָאקעגּפָא רימ טָאה'ס לפיוו ָאי ךָאד טסייוו ,ןיקסוג .רעטסימ ,ריא

 .עקירעמַא ןייק קירוצ םיא ןעג

 רע .רענליו סקעמ רעליּפשיוש רעד ןעמוקעגניײרַא זיא *לַאיָאר, ןיא

 זיא ,טעשטומעג ןטרָאד ךיז טָאה'מ ,עיפלעדַאליפ ןופ ןעמוקעגנָא טקנוּפ זיא

 ,קרָאיײוינ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע

 ךיא גערפ -- ?רעטַאעט ןיא רימ וצ ןרישזַאגנַא ךיז טסליוװ ,סקעמ --

 ,תויהש ןָא םיא

 ,רָאיטקַא רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רענליוו סקעמ

 --- סקעמ ןָא ךיז טּפָאכ --- ןבעל סָאד יו בַאשזד ַא ףרַאד'כ ,יבַאי ,יוא ---

 .יירעבמעמ רענעכָארבעג ַא ךיא ןיב עיטלעדַאליפ ךָאנ

 טעװ רע ,ןיקסוג רעטסימ זיא טָא -- ךיא טגָאז -- סקעמ ,רעה --

 ייב טגירק סקופ סָאװ סעשזדייוו יד טסגירק וד .,ךַאמּפָא רעזנוא ןקיטעטשַאב

 ןיא םוק :רימ רַאפ ךַאז ןייא ןָאט רָאנ טספרַאד .,עמַאלקער ןייז ןוא רימ

 סקופ סָאװ עלָאר רעד וצ ןוא גנולעטשרָאפ רעד וצ וצ-טוג ךיז קוק ,רעטַאעט

 -רָאפ רעד ךָאנ .עלָאר יסקופ וטסליּפש ,טנוװָא קיטנָאמ ,ןגרָאמ לייוו .טליּפש

 ףימ .טכַאנ עצנַאג ַא וליפַא רעטַאעט ןיא ריד טימ ןביילב רימ ןלעװ גנולעטש

 טעװ ףָארטסָא ,קיזומ יד ריד טימ ןרידוטש טעװ גנילירט ,ןריטעּפער ןלעוו

 ןגרָאמ ןליּפש טזומ וד רעבָא .טרָאװ סעדעי עניב רעד רעטניה ןרילפוס ריד

 ,טנווָא

 רימ וצ טסָאה וד ביוא .רעפטנע סרענליוו ןעוועג זיא -- !םיכסמ ---

 ךיא ןיב רעוו -- ןכַאמ סע ןעק ךיא ןוא רעלטסניק ַאזַא ןיב ךיא זַא יורטוצ

 ? ןיינ ןגָאז וצ סע

 ענייז ןסקופ ָאעל ןגָארטעגפױרַא טוגָאק בייא טָאה טנוװָא ןקיבלעז םעד

 ןיא עלַא .ןָאזעס ןייז טקידנעעג טָאה רע זַא עלעטעצ ַא טימ סעשזדייוו

 טלָאמעג טשינ ןעק'ס .,ץיוו ַא זיא'ס זַא טניימעג ץלַא ךָאנ ןבָאה רעטַאעט

 ! ןייז

 "ונעגרעטנורַא ןבָאה ייז ,טכַאנ עצנַאג ַא טעברַאעג ןבָאה סנשירטקעלע יד

 -רעביא טָאה'מ .רענליו סקעמ טלעטשעגפיורַא ןוא סקופ ןעמָאנ םעד ןעמ

 ןעגייז ןרָאיטקַא יד ןעוו .ןעמַארגָארּפ עיינ טקורדעג ,ןטַאקַאלּפ עלַא ןלָאמעג
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 ןייק ןעוװעג טשינ רעמ ןיוש זיא עבָארּפ וצ רעטַאעט ןיא ןגרָאמ ףיוא ןעמוקעג

 ,רעטַאעט-לַאנָאשענ ןיא טליּפשעג ןעוו טָאה סקופ ָאעל זַא רכז

 ןבָאה רימ .גיוא ןַא טימ ןָאטעגוצ טשינ ןבָאה ךיא ןוא רענליוו סקעמ

 עצנַאג יד .טייצ רעצרוק רעד ןיא םיא ןיא ןיירַא זיא'ס רָאנ לפיוו טרידוטש

 קיטנָאמ םעד :לכה-ךס רעד .םינפוא עלַא ףיוא ןפלָאהעגסױרַא םיא טָאה עּפורט

 ךיז טָאה ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע ךָאנ .רענליוו סקעמ טליּפשעג טָאה טנוװָא

 .עלָאר רעד ןיא טנַאילירב ןעוועג זיא רע ןוא טליּפשעגניײיא רענליוו

 ךיא בָאה ןסקופ ןקישקעװַא ןטימ זַא ןטלַאהעג ןעמ טָאה "לַאיַאר, ןיא

 טפעלּפעג ןעוועג ךיוא ןענייז םיפתוש עניימ ,רעטַאעט סָאד ןוא ךיז טריניאור

 -סערג יד טימ "הוצמ-רב סעלעמעס/; טליּפשעג ןבָאה רימ .גנולדנַאה ןיימ ןופ

 ןרָאפעגסױרַא רימ ןענייז טשרע םעדכָאנ .דנַאנַאכָאנ ןכָאװ 25 סעמַאננייא עט

 ןיטרַאמ :ןעוועג זיא רעריפ-סטפעשעג ןיימ .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא

 םירמ ןירעליּפשיוש יד זיא רעטכָאט ןייז ,רעדורב סצרַאװש סירָאמ) ץרַאװש

 ,(לעסיר

 ןָאזרעּפ 60 רעבירַא ןופ לבמַאסנַא ןצנַאג םעד טריפעגטימ בָאה ךיא

 ןטימ ןוא ,סרעקיזומ ,רעטעברַא-עניב ,ןעמויטסָאק ,סעיצַארָאקעד יד טימ

 םעד .קידובכב ןעמונעגפיוא זנוא ןעמ טָאה םוטעמוא .גייצעג-רעּפַאלק ןצנַאג

 רעבָא ןבָאה רימ .טיּפָארּפ ינעּפ ןייק טכַאמעג טשינ עקַאט רימ ןבָאה ןָאזעס

 -לוש טשינ םענייק ןוא ןכָאװ קיצרעפ-ןוא-עכעלטע ןופ ןָאזעס ַא ןטלַאהעגסיױא

 ,טנעס ַא ןבילבעג קיד

 -הנותח בָאה'כ .החמש עסיורג ַא טעװַארּפעג ךיוא ךיא בָאה ןָאזעס םענעי

 טשינ ןענייז רעגָאװש ןוא רעטסעווש ןיימ .רעטכָאט סרעטסעווש ןיימ טכַאמעג

 בָאה'כ .ןטייל ייב ךיז טריפ'ס יוװ הנותח עסיורג ַא ןרישזנַארַא וצ חוכב ןעוועג

 -עמַא ןייק טכַארבעג ךימ ןבָאה ייז סָאװ קנַאד סלַא :רעטסעווש ןיימ טגָאזעג

 ןעמונעג ךיא בָאה ואוו ,סעקוועשטיּפ עלַא טימ הנותח ַא ןכַאמ ךיא ליוו עקיר

 "רב סעלעמעס, טליּפשעג ןבָאה רימ !טנװָא-ןרע ןַא -- ?טלעג םעד ףיוא

 .הנותח רעד ןופ תואצוה יד טקעדעג טָאה עמַאננייא עצנַאג יד ןוא ?הוצמ

 עטסטלע רעייז הפוח רעד וצ טריפעג ןבָאה רעגָאװש ןוא רעטסעווש ןיימ

 -- ןעוועג ןענייז םינתוחמ יד .קערַאש יבור ןטרעשַאב ריא טימ ַארעס רעטכָאט

 ןבָאה יבור ןוא ַארעס סעקינעמילּפ עניימ) החּפשמ-רעטַאעט עשידיא עצנַאג יד

 .(קערַאש טרעבָאר ןוא סורב ,דרַאשטיר : ןיז 3 טימ החּפשמ רעזנוא ןעוועג-הכזמ
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 עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב

 רעדניוו ריאמ רַאסערּפמיא-רעטַאעט רעשידיא רע

 רע .קרָאייוינ ןייק עשרַאװ ןופ טיזיוו ַא ףיוא ןעמוקעג זיא

 "יזרַאפ רימ טָאה רעדניוו .ןעלקַאטקעּפס עניימ ןעזעג טָאה

 רעדָא ,"הוצמירב סעלעמעס, יװ גנוריפפיוא ןַא זַא טרעכ

 ךָאנרעד .גנַאל-םישדח עשרַאװ ןיא ןפיול ןעק "ןסָאריּפַאּפ;

 ערעסערג יד ןיא עּפורט רעװעשרַאװ רעד טימ ןרילָארטסַאג ךיא ןעק טשרע

 ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב ,שזדָאל ,גרעבמעל :יוװ ,ןלױּפ ןופ םיבושי עשידיא

 ערעדנַא ןיא ןוא דנַאלטעל ,עגיר ןיא :עטיל ,ענווָאק ןיא םעדכָאנ :ענליוו

 "נַארַא וצ טיירג ןעוועג זיא רעדניוו ריאמ .רעדנעל ןוא טעטש עשיאעּפָאריײא

 ,רוט ןשיאעּפָאריײא םעד-טָא רימ רַאפ ןרישז

 ,"רעטעלב עשירַארעטיל, יד ןופ רָאטקַאדער רעד לזיימ ןמחנ טניירפ ןיימ

 -עג רימ טָאה ,ןעגנוריפפיוא רענַאקירעמַא עניימ טרימַאלקער בָאה ךיא ואוו

 עשרַאװ ןיא ןעלקַאטקעּפס ערעייא רַאפ סערעטניא ןַא ָאד זיא'ס, : ןבירש

 ,"עּפָאריײא ןייק ןזָאלסױרַא ךיז טלָאז ריא זַא טייצ ןיוש זיא'ס ןוא

 יורפ ןיימ ןעמענטימ ,ןלױּפ ןיא קירוצ ןייז טלָאװעג רעייז ךיז טָאה רימ

 "וצ ןזייווַאב ךיז ןוא ,טַאהעג-הנותח טשרע בָאה'כ ןעמעוו טימ ,לעזיימ ַאלעב

 "רעבירַא טכַארטעג ךיוא בָאה'כ ,עשרַאװ ןיא עניב העד ףיוא ריא טימ ןעמַאז
 ךרוד זנוא טימ ןעגנערברַאפ יז לָאז ןוא ענדָארג ןופ ןעמַאמ ןיימ ןעגנערבוצ
 -עמַא ןייק ייז ןעגנערב ןגעוו) ןליױּפ ןיא ןעניפעג ךיז ןלעוו רימ סָאװ טייצ רעד
 טימ ןדייש ךיז טלָאװעג טשינ טָאה יז ,ןרינַאלּפ טנעקעג טשינ ךיא בָאה עקיר
 ,(ךעלקינייא ןוא רעדניק ערעדנַא יד

 ןופ סרעייטשרָאפ יד טימ טרידנָאּפסערָאק ךיא בָאה רָאי 3 עטצעל יד
 -רַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא *רָאיסלעסקע; רעטַאעט םענופ עּפורט-םירבח רעד
 -ָארטסַאג ןעמוק ןלָאז רימ ,ךימ ןוא ןַאלעב ןטעברַאפ ןבָאה ייז .עניטנעג

 ,טייהנגעלעג ןייק טכַאמעג טשינ ץלַא רעבָא ךיז טָאה'ס .רעטַאעט רעייז ןיא ןריל

 ,טסברעה ןיא ןָאזעס-רעטַאעט רעד ןָא ךיז טביוה ,ןעמ טסייוו ,קרָאי-וינ ןיא
 -רַא ןיא .טייצ-חסּפ םורַא גנילירפ ןיא ךיז טקידנע ןוא טייצ-הנשה-שאר םורַא
 רעד רָאנ ,טסברעה ןיא ןָאזעס-רעטַאעט רעד ןָא ךיוא ךיז טביוה עניטנעג
 ןוא חסּפ רַאפ טסברעה סיוא טלַאפ עניטנעגרַא ןיא סָאװ ,רעד זיא קוליח
 רעד ןיא :ץעזעג-רוטַאנ ַא זיא'ס .תוכוס ךָאנ -- גנילירפ זיב ןָא טלַאה'ס
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 עניטנעגרַא ןיא זיא ,עּפָארײא ןוא עקירעמַא-ןופצ ןיא רעמוז זיא'ס סָאװ טייצ

 םעד ןעמ טּפַאכ ,קרָאי-וינ ןיא ץיה ןופ ןצלָאמשעצ טרעוו'מ ןעוו : רעטניוו

 ןפיױלטנַא ןדיא רעקרָאי-וינ יד ןעוו ןוא ;סערייא-סָאנעוב ןיא רעטיצ ןתמא

 -קעמ ,ָאקלוּפָאקַא ,ָאקיר-ָאטרָאּפ ןייק ,ַאדירָאלפ ,ימַאימ ןייק טלעק רעד ןופ

 ךיז ןליבָאמָאטױא ערעייז טימ סערייא-סָאנעוב ןופ ןדיא יד ךיז ןגָאי --- ָאקיס

 יד וצ רעדָא ,םי םוצ ַאטַאלּפ-עד רַאמ ןייק ץיה רעשיּפָארט רעד ןופ ןליקוצּפָא

 -םורד ןוא-ןופצ ןשיוװצ דיישרעטנוא-רעטעוו רעד-טָא .גרעב רעוװָאדרָאק

 "ניו רעייז ןקידנערַאפ וצ סרעליּפשיוש עשידיא טכעלגעמרעד טָאה עקירעמַא

 ַא ןביױהנָא דלַאב ןוא ,עּפָארײא ןיא רעדָא ,עקירעמַא-ןופצ ןיא ןָאזעס-רעט

 .עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןָאזעס-רעטַאעט םעיינ

 -סױרַא ךיז ןוא רעטַאעט-לַאנָאשענ ןיימ ןבעגוצפיוא ןסָאלשַאב בָאה ךיא

 רימ ,טלעוו רעד םורַא ןלָארטסַאג ףיוא ,אלעב יורפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ,ןזָאל

 -עטנָאמ ךָאנרעד ,סערייא-סָאנעוב ןיא טייצ-חסּפ ןביוהוצנָא טרינַאלּפ ןבָאה

 -סענַאהָאי ןייק ןטרָאד ןופ ; ליזַארב ,ָאיר ןוא ָאלוַאּפ-ןַאס ; יַאווגורוא ,ָאעדיוװ

 ,עשרַאו ןוא זירַאּפ ,ןָאדנָאל ןייק ךָאנרעד ,עקירפַא-םורד ,גרוב

 ,ןיקלער ןיוודע טרישזנַארַא טָאה עּפָאריײא ןיא ןלָארטסַאג סצרַאװש סירָאמ

 ןייק ןרָאפעגּפָא זיא רע ןוא טנַאה רעד ףיוא רעטנזיוט ַא ןבעגעג םיא בָאה'כ

 וצ טריפַארגעלעט ךיוא בָאה'כ .ןלָארטסַאג ערעזנוא ןריזינַאגרָא וצ עּפָארײא

 רעייז ןָאךעמענ רימ זַא *רָאיסלעסקע, רעטַאעט םענופ עּפורט-םירבח רעד

 ,חסּפ םורַא ןָאזעס םעד ןביוהוצנָא סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוק וצ גנודַאלנייא

 סערייא-סָאנעוב ןיא טריאוטקַא טלָאמעד ןבָאה *רָאיסלעסקע; םעד ץוח

 ."טפיא; רעד ןוא *לײלָאס; ,"ערטימ, ,"ובמָא; :סרעטַאעט עשידיא ריפ ךָאנ

 ןבָאה סרעליּפשוש-טסַאג רענַאקירעמַא יד רַאפ ןטפעשעג יד ןרישזנַארַא ןטימ

 ןיא .רעדנעלדירפ סקעמ ןוא ןַאמלדיפ סלרַאשט ןרָאילפוס יד ןבעגעגּפָא ךיז

 -טנעמיָאלּפמענָאא ןופ ןסָאנעג טשינ ךָאנ ןשטנעמ-רעטַאעט ןבָאה ןרָאי ענעי

 "יב םעד ןּפוטשוצכרוד ףיוא .(גנורעכיזרַאפ עזָאלסטעברַא) ?סנערושניא

 סערייא-סָאנעוב ןיא לטפעשעג עקיטייז סָאד זיא ,ןענָאזעס-ןשיוצ יד ,םינמזה

 -מיא ענלָאּפ יו ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז .ןשטנואוועג יװ ןעוועג ךיוא ייז רַאפ

 ,סערייא-סָאנעוב ןייק ןרָאפ וצ טרַאגעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא .סָאירַאסערּפ

 ןבָאה עכלעוו ,ןרָאילָארטסַאג יד וליּפַא ...ןגיוא יד ןיא טקוקעג ייז ןבָאה

 ןבָאה ,עניטנעגרַא ןייק ןרָאפ וצ עקסַאל רעייז וצ ןעמוקנָא טפרַאדַאב טשינ

 ץוח ,קירוצ ןוא ןיהַא עטרַאקספיש ַא ייז רַאפ טלָאצַאב ,ןעמונעגטימ ייז יוו-ייס

 "רמושע ַא טפרַאדַאב ןבָאה ייז .ןרַאלָאד רענַאקירעמַא ןיא תוריכש עכעלטנכעוו
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 טשינ ,הלילח ,לָאזמ ,עסַאק רעד ןופ טנעצָארּפ-ָאטורב רעייז ןטיהוצּפָא ידכ

 ,..סָאזעּפ עטנידרַאפ-רעווש ערעייז ןעמענרַאפ

 ןרהא טימ טפעשעג ַא טכַאמעג רעדנעלדירפ טָאה "ובמא; רעטַאעט ןרַאפ

 ילרַאשט טַאקָאװדַא רעד טָאה (רַאלוּפָאּפ) *לײלָאס, רעטַאעט ןרַאפ ; וועדעבעל

 ;רעדנעלָאה רָאדיזיא ןוא הנח טרישזַאגנַא (ןַאמ סנײטשדלָאג ינעשזד) לָארג

 .ַאװָאיװָאלָאס ַאיַאר יורפ ןייז ןוא ווָאדעמ דוד ןרָאפעג ןענייז *ערטימ, ןיא

 "ויוער ַא טימ ןָאזעס םעד ןבױהעגנָא טָאה עדימ ףלָאדַא רַאסערּפמיא רעד

 -ןיילק ןוא טסידָארַאּפ רעד טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,םַארגָארּפ
 ביוהנָא ןיא ןרָאװעג רטפנ םיצולּפ זיא רע) ץַאק לבח רעליּפשיוש-טסנוק

 ןקידוועדער ַא לָאמ ןטשרע םוצ טריטנעזערּפ ךיוא ןעמ טָאה ןטרָאד .(ןָאזעס

 ,רעשיוא השמ טימ ,"דימש רעד לקנַאי, סיקסניּפ דוד ,םליפ ןקידנעגניז ןוא

 טייקכעלנעזרעּפ-רעטַאעט ןוא רָאסישזער רעד טריפעגנָא טָאה "טפיא; םעד טימ

 ,טכיל דוד

 ,טקעריד טכַאמעג ךיא בָאה רעטַאעט-*רָאיסלעסקע; ןטימ טפעשעג ןיימ

 ןייק טשינ ךיא םענ רעמָאט :טנרָאװעג עקַאט ךימ טָאה'מ .רעלטימרַאפ ַא ןָא

 -ַאב, ךימ ןעמ טעװ ,עסַאק רעד ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה לָאז סָאװ ,רעטערטרַאפ

 בָאה ,עסַאק רעד ייב רעטערטרַאפ ַא טָאטשנָא רעבָא . ...ענשזַאװ ױזַא ?ןטעברַא
 ךיא בָאה -- עסַאק יד .ןַאמשיילפ ווייד טסינַאיּפ ןיימ ןעמונעגטימ רָאג ךיא
 -עטשרָאפ עניימ ןופ לייט ןשילַאקיזװמ םעד :ןעיורטעג ךיא לעװ -- טגָאזעג
 ;טירדעבלַאז סערייא-סָאנעוב ןייק ןרָאפעג רימ ןענייז !טשינ סָאד -- ןעגנול
 ַא רַאפ טפעשעג רעקידנרינעװנָאק ןייק טשינ זיא'ס .,ךיא ןוא ווייד ,ַאלעב
 בָאה עסערפמיא רעד ןופ .תואצוה עכלעזַא ךיז ףיוא ןעמענ וצ רָאילָארטסַאג
 ןטוג ַא רעייז ןבָאה ייז ,וליפַא ָאזעּפ ערטסקע ןייק ןרעדָאפ טנעקעג טשינ ךיא
 ,יַא ,יקסווָאנעט ןָאמיס --- ןבירשעג רימ ייז ןבָאה -- טסינַאיּפ ןוא רעקיזומ
 ףיוא רעבָא !לודג דובכב -- ?רעקיזומ םענעגייא ןיימ ןריפטימ ליוװ ךיא
 סָאװ רַאטערקעס ַא טרידנעמָאקער ךיוא רימ טָאה'מ .ןובשח םענעגייא ןיימ
 ,רענעריובעג רעניטנעגרא ןַא ,רוחב רעשידיא ַא ,זנוא טימ ןריפמורַא ךיז לָאז
 .ַאטָאריס ָאירָאגערג ,שידיא טדער רע רעבָא

 -סָאנעוב ןייק טריפעגטימ ךיא בָאה שזַאגַאב ןכעלנעזרעּפ רעזנוא ץוח

 -ָאפָארקימ ,ןעלקַאטקעּפס עניימ וצ ןעמויטסָאק טימ סנטסַאק עסיורג סערייא
 -קעלפער ,ןרָאטקעשזָארּפ טימ סנטסַאק ,רעליּפש-ןטַאלּפ ַא ,סרעייפָאלפמע ,ןענ
 -קעלפער עטרילָאק) *ןיטַאלעשזד; ,(ןענישַאמ-לקנוט) *סדרָאב-רעמיד; ,ןרָאט

 ןטנװײל-עיצַארָאקעד ענעלָאמעג ןוא ןעגנַאהרָאפ עלעיצעּפס ,(ריּפַאּפ-רָאט
 ,סערייא-סָאנעוב ןיא אצמנב טשינ ךָאנ ןענייז ןכַאז יד זַא ןבירשעג רימ טָאה'מ
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 -פיונוצ ַא ןוא "ןסָאריּפַאּפ, םליפ םענופ סעיּפָאק 2 טריפעגטימ ךיוא בָאהכ

 .עזייר רעד ףיוא ןריציטקַארּפ וצ לגרָא ןטגיילעג

 ב

 "לבוי םעד ייב טכַארברַאפ רימ ןבָאה רָאפסױרַא רעזנוא רַאפ טנװָא םעד

 טרישזנַארַא טָאה קרָאי-וינ ןיא החּפשמ-רעטַאעט עשידיא יד סָאװ טעקנַאב

 טימ תוכייש ןיא ,עדנוקעס םולש רָאטיזָאּפמָאק ןלופטסנידרַאפ םעד דובכל

 .עניב רעשידיא רעד ףיוא טייקיטעט רעשילַאקיזמ רעקירָאי-25 ןייז

 "םולשל-םכתאצ ַא ןשטנואוועג זנוא ןעמ טָאה בוט-םוי סעדנוקעס ייב

 זיא עכלעוו *עדנַאב עשידיא, רעד רַאפ "םולשל-םכאוב; ַא ןוא עניטנעגרַא ןייק

 .עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא גָאט םעד טקנוּפ

 :ַאנַאיליל ןוא דלָאגביל סרעליּפשיוש יד ןלייצרעד דָאזיּפע ןווַאקישט ַא

 "ימיא יד ןעוו ,תבש ןעמוקעגנָא *עדנַאב, יד זיא טרָאּפ רעקרָאיזוינ ןיא

 ףיוא ןטרַאװ טפרַאדַאב טָאה עּפורט יד .,ןסָאלשעג ןענייז ןצנַאטסניא-עיצַארג

 לָאז'מ יצ ,ןרעוװ טמיטשַאב טעוװ לרוג רעייז ןעוו ,קיטנָאמ זיב דנַאלייא-סילע

 טָאה ,טעקנַאב סעדנוקעס דובכל רעבָא ,טשינ יצ ,עקירעמַא ןייק ןזָאלנײרַא יז

 -ייווטייצ ןעײרפַאב וצ ןרָאטקעּפסניא-ףיש-עיצַארגימיא יד ייב טלעוּפעג ןעמ

 -םוי םעד ייב ןייז-חמשמ ךיוא ךיז ןלָאז ייז ידכ ,"עדנַאב עשידיא, יד קיל

 ןיק טלעטשעגוצ *עדנַאב, יד ךיז טָאה ירפרעדניא קיטנָאמ טשרע .בוט

 ייז רַאפ טגיילעגנייא ןבָאה ןראסערּפמיא רענַאקירעמַא ערעייז ,דנַאלייא-סילע

 ןרָאפקירוצ ייז ןלעוו ןלָארטסַאג ערעייז ךָאנ דלַאב זַא עיטנַארַאג ַא יו דנָאב ַא

 .לעיציפָא ןדנַאל וצ טביולרעד ייז ןעמ טָאה ןפוא םעד ףיוא ןוא ,ןליוּפ ןייק

 ןעוו ,דנַאלייא-סילע ףיוא םינּפ-תלבק ןיימ ןורכז ןפיוא ןעמוקעג רימ זיא'ס

 -סילעק ,30 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע עז) עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 ,(494 טייז ,*דנַאליײא

 רעייז ךיז טָאה ,גנולעטשרָאפ-ויװער ריא טימ ,"עדנַאב עשידיא, יד

 .ךיירקנַארפ ןוא עיגלעב ,דנַאלטעל ,עטיל ,ןליוּפ ןיא טנכייצעגסיוא קרַאטש

 -פיוא ייז ןענייז ןָאס יטַאנגיא ןוא גריובלערק .ס ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא

 "לעב ןיא רעטעּפש) רעטַאעט-ןָאסלָאשזד לַא סצרַאװש סירָאמ ןיא ןטָארטעג

 :ןעמָאנ ןרעטנוא רעדליב 21 ןוא ןלייט 2 ןיא ויווער ַא ןיא (רעטַאעט-טנָאמ

 ,קיטריבעג יכדרמ :ןופ ןעגנופַאש יד ףיוא טיובעג ,"ךיז טלקָאש טלעוו יד,

 .ַא .א רעגנַאמ קיציא ,ןײטשדלָאג ןועמש-ףסוי ,קישזָאנ קחצי ,ןָאזרעדָארב השמ

 ,ןיבור ץרעה ,ןַאמלגייב דוד ,יקסנימַאק ףסוי : ןופ סעיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ

 יעדנוקעס םולש :רָאטקעריד רעשילַאקיזומ .ַא .א ןהָאק ךענעה
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 ןָאעל ,גרעבסָארג הנח ,םיײהנעּפָא השנמ : ןופ ןענַאטשַאב זיא לבמַאסנַא רעד

 קיזייא לעפַאר ַאניװלַאמ ,ץַאק עשיז ,ןַאמרעדעל דוד ,ַאנַאיליל יליל ,דלָאגביל

 ,רעדעפקָאטש (השמ) םהרבא ןוא ןַאמטָאר

 וצ טסַאּפעגוצ טוג רעייז ךיז טָאה "ךיז טלקָאש טלעוו יד; ןעמָאנ רעד

 יֵליֵל ,דלָאגביל ןָאעל ,גרעבסָארג הנח ,םייהנעּפָא השנמ .,עיצַאוטיס-טלעװו רעד

 רעדעי ואוו ,עקירעמַא ןיא ןבילברַאפ ןענייז לעפַאר ַאניװלַאמ ןוא ַאנַאיליל

 ,החונמ"םוקמ ַא ןוא עניב רעשידיא רעד ףיוא שזַאטס ןפַאשעג ךיז טָאה יז ןופ

 -קָאטש (השמ) םהרבא ,ןַאמטָאר קיזייא ,ץַאק עשיז : סרעליּפשיוש-םירבח יד

 רעקיצנייא רעד ,ןליוּפ ןייק ןרָאפעגקירוצ ןענייז ןַאמרעדעל דוד ןוא רעדעפ

 .ןַאמרעדעל דוד זיא ,ןבעל ןביילב ֹוצ ןעוועג טרעשַאב זיא'ס ןעמעוו ,ייז ןופ

 טבעלעגרעביא טָאה רע ױזַאיו .סערייא-סָאנעוב ןיא טציא ךיז טניפעג רע

 -יירפַאב ןייז זיב קרָאי-וינ טזָאלרַאפ טָאה רע סָאװ גָאט םעד ןופ) ןברוח םעד

 ןיא ןַאמרעדעל טבײרשַאב (דנַאלסור-טעווָאס ,דנַאקרַאמַאס ןיא ץעגרע גנוא

 -רַאפ רעלַארטנעצ/ ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,?גנַאהרָאפ טייז רענעי ןופ, ךוב ןייז

 ,"עגיטנעגרַא ןיא ןדיא עשיליוּפ ןופ דנַאב

 ןפיש 2 יד ןופ ענייא ,"יַאוגורואק ףיש רעד ףיוא רימ ןענייז ןרָאפעג

 "ליזַארב; ןענייז ייווצ ערעדנַא יד ,?ןייל-קימרָאקעמ, רעד וצ ןעגנַאלַאב עכלעוו

 רעטציא) תעל-תעמ 19 זיב 18 ןופ ןרעיודעג טגעלפ עזייר יד .?עניטנעגרַא, ןוא

 ,(העש 18 יו רעקינייוו ןיא וצניהַא ןעמ טילפ

 יורפ ןייז ,וועדעבעל ןרהא : ןרָאפעג ךיוא ןענייז ףיש רעד ףיוא זנוא טימ

 -ָאה יד) ַאיַאר יורפ ןייז טימ ווָאדעמ דוד ,רעדנעלדירפ סקַאמ ,ווָאבויל ַארעװ

 -סױרַא ייז ןענייז ,זנוא טימ ןעמַאזוצ ןרָאפ וצ ןזיוװַאב טשינ ןבָאה סרעדנעל

 -ַאב ןוא עטסנייפ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא'ס .(רעטעּפש ףיש ַא טימ ןרָאפעג

 -ןינ ןופ קידנרָאפסױרַא .ןעגנורעדנַאװ עניימ ףיוא סעזייר-ףיש עטסמעווק

 ןטירד ןפיוא רעבָא ,רעטיצ ַא טּפַאכעג ןעמ טָאה רַאורבעפ שדוח ןיא קרָאי

 ,ףיש רעד ןופ קעד ןפיוא ןיײסַאב-םיווש ןיא ןדָאבעג ןיוש ךיז רימ ןבָאה גָאט

 רעד ןופ טייצ עטסרעמ יד טנוזעג טשינ ןעוועג ,ךעבענ ,זיא וועדעבעל

 עטויַאק ןייז ןופ ןּפעלשסױרַא טנעקעג טשינ ןפוא-םושב םיא ןבָאה רימ .עזייר

 -רַאב; ןייק ןעמוקנָא םייב טשרע רע זיא ךיז-וצ לסיבַא ןעמוקעג .קעד ןפיוא

 "עס ףיוא ןעזעג ןוועדעבעל ןעמ טָאה ןטלעז רעייז .סעידניא-טסעוו ,*סָאדיײב

 ךיז טָאה וועדעבעל ןעוו .לקער ןייז ןופ ץַאל ןיא םולב ַא ןָא וינעווע-דנָאק

 -גואוועג עלַא עקַאט ךיז ןבָאה ,קעד ןפיוא ,לזמ טימ .,ןזייװַאב וצ ןביהעגנָא
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 -סױרַא ןרַאפ ? ץַאל ןייז רַאפ למילב שירפ ַא גָאט ןדעי רע טגירק ואוו : טרעד

 סע טָאה'מ .ןעמולב טימ ןָאטרַאק ןטקַאּפעגנָא ןַא טלעטשַאב רע טָאה רָאפ

 טָאה ירפרעדניא ןדעי ןוא רָאטײרעשזדערפער-ףיש ןיא םיא רַאפ ןטלַאהעג

 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רימ ,למילב שירפ ַא עניבַאק ןייז ןיא טלעטשעגוצ ןעמ

 טייקשירבח יד .טריזומַא רעייז ךיז ןוא החּפשמ ןייא יו רָאנ עקַאט ןעמַאזוצ

 ןבָאה רימ סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ןטלַאהעגנָא ןבָאה טיײקטנעָאנ ןוא

 רַאפ ...ןטנערוקנָאק ןעוועג ןענייז רימ שטָאכ סערייא-סָאנעוב ןיא טליּפשעג

 ןשיווצ ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ קיטילָאּפ"האנש-האנק יד טליגעג טשינ טָאה זנוא

 "סיוא קרַאטש זיא סָאװ ןוא דנַאלסיױא ןיא ןרָאילָארטסַאג רענַאקירעמַא יד

 ...לטלעװ-רעטַאעט ןקימורַא םעד ןופ ןרָאװעג טצונעג

 "רַאבק וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענייז תעל-תעמ 978 םורַא ןופ עזייר ַא ךָאנ

 טשינ זיא גערב םוצ ףיש רעד טימ ןרָאפוצנײרַא ףיוא טרָאּפ ןייק .?סָאדיײב

 ןוא גערב םוצ ןרישזַאסַאּפ יד טלעטשעגוצ ןבָאה ךעלפיש עניילק .ןעוועג

 רעזנוא זַא טרַאװעג ןוא קנַאב ַא ףיוא ןסעזעג ןענייז ךיא ןוא ַאלעב .קירוצ

 זיא קנַאב ןפיוא זנוא ןבעל .גערב םוצ לפיש ַא טימ ןעמוקנָא לָאז הרבח

 "ףיש ערעזנוא ןופ ענייא יו ןעזעגסיוא טשינ טָאה יז ,לדיימ גנוי ַא ןסעזעג

 ,סרעטסעווש

 .ןושל"עמַאמ ףיוא טגָאזעגסױרַא ךיז ַאלעב טָאה -- !זיא ָאד ןייש יו ---

 ,דליב ןלָאמעג-שירעלטסניק ַא ףיוא יוװ טקנוּפ זיא םורַא ץלַא --

 .שידיא ןשימייה ַא ףיוא לדיימ סָאד ּפָא ךיז טפור -- ? ךייא טלעפעג'ס ---

 שידיא ַא ?סָאדיײברַאב; ןייק טמוק יו :םמותשנ ןבילבעג ןענייז רימ

 ? שידיא ןדער וצרעד לָאז סָאװ לדיימ

 -- ןח ןשידיא טימ זנוא וצ לדיימ סָאד טלכיימש -- ָאד ןעניואוו רימ ---

 עטַאט ןיימ טָאה סָאד .תוחּפשמ ןעצ עצנַאג ,ערה-ןיע ןָא ,ָאד ןענייז רימ

 יד .ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה רימ ,ןלױּפ ןופ םיבורק ערעזנוא טכַארבעגרעבירַא

 זומ ...םירוחב עשידיא גונעג ָאטשינ ...ךודיש ַא ןָאט ןטימ רָאנ זיא הרצ

 ןליוו עלַא טשינ ...קרָאיײוינ ןופ ,עניטנעגרַא ןופ םינתח ןריטרָאּפמיא ןעמ

 ַא זיא רע .ןתח ןיימ ּפָא ךיא טרַאװ סָאד ....*סָאדײברַאב, ןיא ןצעזַאב ךיז

 ןבָאה וצ הנותח ןיוש ךיז ןביילק רימ .*יַאווגורואק רעד ףיוא עקַאט רָאטקָאד

 ...ןכיגניא

 טימ ןעמואוושעגוצ ךיוא זיא סווָאדעמ יד ,סוועדעבעל יד טימ ןעמַאזוצ

 ןטעברַאפ ןעמעלַא זנוא טָאה לדיימ סָאד .רָאטקָאד רעד ,ןתח רעד לפיש םעד

 ןופ טפעשעג סיורג ַא טימ טריפעגנָא ןבָאה ןרעטלע עריא .םייהַא ךיז וצ

 ןעגייז רימ זַא טסואוועג ןיוש ןבָאה ייז .ןשטנעמ עקיצרַאה .תורוחס יילרעלכ
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 טזָאלעגּפָא טשינ זנוא ןבָאה ייז .סערייא-סָאנעוב ןייק געוו ןפיוא סרעליּפשיוש

 ייב ןגיל טקרעמַאב בָאה'כ .גָאט ןצנַאג ַא ייז טימ טכַארברַאפ ןבָאה רימ ןוא

 סוועדעבעל : רעדיל עשידיא עטקורדעג טימ קַאּפ ןצנַאג ַא ָאנַאיּפ רעד ףיוא ייז

 עשידיא ןיימ,, סעדנוקעס ; *יֵָאב ןשידיא ַא ףרַאד לדיימ שידיא ַא; ,"עינעמור;

 עתמא ןַא; סיקסנישמור ;"זלעב עלעטעטש ןיימ, סיקצענַאשלָא ;"עלעדיימ

 -שיד רעד; ,"ןסָאריּפַאּפא עניימ ;"טשינ ךימ סעגרַאפ, סנייטשלע ; "ליח-תשא

 טָאה'ס .רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיא םענופ רעדיל ערעדנַא ןוא *רעשַאוװ

 ַאזַא ןיא רעדיל-רעטַאעט עשידיא ערעזנוא ןעניפעג וצ טרירעג רעייז זנוא

 ,לקניוו ןפרָאװרַאפ

 ,"ָארטעמ;, ןיא ,שטיווָאקפעל ירנעה ייב ןתח ןיימ טפיוק רעדיל יד --

 רע טלדנַאה ןטרָאד .קרָאי-וינ ןייק טמוק ףיש ןייז ןעוו וינעווע-דנָאקעס ףיוא

 טנװָא תבש ןדעי .סעיציזָאּפמָאק עשידיא ןוא עשינזח ןופ ןטַאלּפ ןייא ךיוא

 ןעו .טרעצנָאק ןשידיא ַא טימ ךיז ןריזומַא רימ ןוא ףיונוצ ךיז רימ ןעמוק

 ,טײקילײװגנַאל ןופ ןייגסיוא טנעקעג עקַאט ךָאד רימ ןטלָאװ סָאד טשינ

 ,*סָאדײברַאב; ןופ תוחּפשמ עשידיא ערעדנַא יד טכוזַאב ךיוא ןבָאה רימ

 ,טבעל ןעמ ןוא טנדרָאעגנייא טוג ןענייז עלַא

 וצ טמוק :ןלױּפ ןיא טָאטש רעזנוא ןופ ןדיא יד ייב ךיז ןטעב רימ --

 ןוא ןטרָאד ייז ןציז סָאװרַאפ --- טגָאלקַאב רענייא יו עלַא ךיז ןבָאה --- !זנוא

 ? תוירזכא ןוא גנוקיניײּפ יד ןקַאילָאּפ עשיטימעסיטנַא יד ןופ סיוא-ןעייטש

 -עגפיוא ןטלָאװ רימ .יירפ ןעמעטָא רימ ןוא ןבעל םענייש ַא רימ ןכַאמ ָאד

 ,סמערָא ענעפָא טימ ןדיא לָאצ ַא ךָאנ ןעמונ

 געוו ןפיוא ףיש רעד וצ טײלגַאב הליהק עצנַאג יד זנוא טָאה טנוװָא ןיא

 ךרוד ןטָארטעגּפָא טשינ זנוא ןופ ןיוש זיא ןתח רעד .ָארײנַאשז-עדיָאיר ןייק

 ,סערייא-סָאנעוב זיב עזייר רעצנַאג רעד

 יװ ,רָאטיײװקע םעד ןעמואוושעגכרוד רימ ןענייז 1939 ,ץרעמ ןט5 םעד

 "לעב, םעד ןופ ןבירשעגרעטנוא ,טַאטסעטַא ןַא וויכרַא ןיימ ןיא טגיל זיײוַאב ַא

 -כרוד ףיש רעד ףיוא זיא גנוכיירגרעד רעד דובכל .סקער ןוטפענ ,ןײלַא "רבד

 ןבָאה עכלעוו ןרישזַאסַאּפ יד .לַאװיטסעפ רעכעלרעייפ ַא ןרָאװעג טריפעג

 ןענייז ,ןצענערג עלעירָאטירעט סנוטפענ רעביא עזייר עטשרע יד טכַאמעגכרוד

 טָאה'מ ...ןרעוו טקוזינעג טנעקעג טָאה'מ זַא סעינָאמערעצ ןעגנַאגעגכרוד

 ,ןגינעגרַאפ ןוא רעטכעלעג טימ ןעמונעגנָא ץלַא סע

 -עדיָאיר, ןופ טרָאּפ ןיא רָאפנירַא רעד זיא גנובעלרעביא ענעטלעז ַא

 "עג ,ףיש ןופ קעד ןפיוא טכַארברַאפ רימ ןבָאה טכַאנ עבלַאה ַא ,?ָאריײנַאשז

 גָאטרַאפ .רעטאעט ןשידיא םענופ ךעלהשעמ טלייצרעד ךיז ןוא ריב ןעקנורט
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 רעירפ רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ןפַאה םוצ טרעטנענרעד ףיש יד ךיז טָאה

 ןקוקוצנָא ידכ ,ןקעד יד ףיוא טזָאלעגסױרַא ןרישזַאסַאּפ עלַא ךיז ןבָאה ,העש

 "גײרַא םעד ןופ ןרָאװעג טפַאגרַאפ ןענייז רימ .עמַארָאנַאּפ עכעלרעדנואוו יד

 ףיוא טנײשעגּפָא טָאה גנַאגפיוא-ןוז רעד .ָאיר ןופ *יראוטסע; רעד וצ רָאפ

 טָאה'ס ןוא רָאפנײרַא םענופ ןטייז עדייב ףיוא סעדייבעג יד ןופ רעטסנעפ יד

 עצנַאג יד יװ ,טנָאזירָאה ןופ טנורגרעטניה ןפיוא ,סנטייוו ןופ ןעזעגסיוא

 ,דליב ךעלסעגרַאפמוא ןַא .טנערבעג טלָאװ טָאטש

 עשטייד יד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ָאיר ןופ ןפַאה ןיא ןפיש יד ןשיווצ

 -טלעוו ןופ ןענָאפ עלַא טרעטַאלפעג ןבָאה קעד ריא ףיוא ."ןעמערבפ ףיש

 רימ ןבָאה טסיזמוא .ןָאפ רענַאקירעמַא יד זיולב טָאה טלעפעג ;עיצַאגיװַאנ

 רעד רעטנוא ,ןפיירטש ןוא ןרעטש ןופ ןָאפ רעזנוא ןגיוא יד טימ טרעטשינעג

 טָאה (ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ץוח) "טלעוו רעד םורַא עזייר ַא; ןופ עקסַאמ

 "יעמערב , יד ואוו רעדנעל יד ןיא סנטיײצַאב טגרָאזרַאפ *קלָאפ-ןרע; סָאד ךיז

 ןבָאה ונצקשת ץקש ַא טימ ...םולָאק ןטפניפ ַא טימ טלעטשענּפָא ךיז טָאה

 ףיױא ןוא טפַאשנַאמ ריא ףיוא ,ףיש-יצַאנ רעד ףיוא ןגיּפשעג ,ןדיא ,רימ

 !ומש-חמי ,רעריפ רעייז

 -ָארט עטיירב יד ףיוא ןריצַאּפש רימ .עקיטכערּפ ַא זיא ָאיר טָאטש יד

 ןעקנירט רימ .ןרעטסומ-קיאַאזָאמ עטרילָאק טימ טרעטסַאלפעגסיוא ,ןרַאוט

 יד ןיא .,טכוזרַאפ'מ : טסייה'ס .טסיזמוא (ךעלעװַאק עניילק) *סָאסערּפסקע;

 ,טפיוק'מ יצ .סעמריפ ענעדיישרַאפ ןופ עוװַאק ןפיוק וצ ןעמ טגירק ןטפעשעג

 סע טניגרַאפ'מ ןוא עװַאק ןימ רעדעי ןופ לייוורעד ןעמ טכוזרַאפ --- טשינ יצ

 ףיוא טכַאמעגוצ ןטפעשעג עלַא ןרעוו טייצ:גָאטימ ,ןצרַאה ןצנַאג םענופ ןדעי

 ...ןייא טפָאלש טָאטש יד -- "אטסעיס; .העש עכעלטע

 קחצי רַאסערּפמיא-רעטַאעט רעשידיא רעד זנוא טנגעגַאב סָאטנַאס ןיא

 ןָא ןעמ טדָאל סָאד .טכַאנ רעביא ןייטש רימ ןביילב ןטרָאד .קישטלעבול
 ןצנַאג ַא רעײװנָאק ַא ףיוא ךיז ןעיצ ךעלקעז יד .עװַאק טימ ףיש רעזנוא

 דייוועגניא ןיא ןדניוושרַאפ ייז ןוא ,ןסּפעש עסייוו יו ,טכַאנ עצנַאג ַא ןוא גָאט

 ,ףיש רעד ןופ

 ןפיוא ,גרעב עקידתונכס ,עכיוה יד ףיוא ןרָאפ ןוא יסקַאט ַא ןעגניד רימ

 -לָאװער םענעדָאלעג ַא ךיז ןבעל טלַאה רעפָאש רעד .ָאלוַאּפ-ןַאס ןייק געוו

 טגָאלש קישטלעבול ,ךיז רע טרעפטנערַאפ -- ! געוו ןפיוא טלַאפַאב'מ --- : רעוו

 קירוצ געוו ןפיוא ָאיר ןוא ָאלוַאּפ-ןַאס ןיא ןליּפש ןעמוק ןלָאז רימ ,רָאפ זנוא

 ,סערייא-סָאנוב ןופ

 ןענייז סָאװ סעיצַאגעלעד ּפָא זנוא ןטרַאװ יַאוװגורוא ,ָאעדיװעטנָאמ ןיא
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 -רָאפ יד ןסירגַאב זנוא ןעמוק'ס .סערייא-סָאנעוב ןופ לעיצעּפס ןעמוקעג

 יקסוועשטידרעב ,סיריא :עּפורט-םירבח *רָאיסלעסקע, רעד ןופ סרעייטש

 :"ערטימ, ןופ עדימ ףלָאדַא :"ובמא; ןופ רעגנילק ןתנ :גרעברעבליז ןוא

 "עלעד יד ,רעקוצ הימחנ ןיײארַאפ-ןטסיטרַא ןשידיא םענופ טנעדיזערּפ רעד

 ,ףיש רעזנוא טימ ןרָאפקירוצ ןיוש ןלעוו סעיצַאג

 "נָא ,םַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא יד רעלוּפָאּפ רעייז זיא ָאעדיװעטנָאמ ןיא

 ,ָאידַאר רעד ךרוד בושי םעד ןסירגַאב רימ .גרעבנירּפש ָארדעּפ ןופ טריפעג

 טימ היחמ ךיז זיא גרעבנירּפש ,ןטַאלּפ עניימ ןוא סַאלעב רעביא זָאל ךיא

 טימ ןליּפש רימ ןלעוװ ,עּפורט ַא ןריאוטקַא ךיוא טעװ ָאעדיװעטנָאמ ןיא  ,ייז

 ,סערייא:סָאנעוב ןיא ןלָארטסַאג ערעזנוא ןקידנערַאפ ןלעוו רימ יו םעדכָאנ יז
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 םייב .גָאטרַאפ סערייא סָאנעוב ןופ ןפַאה ןיא רימ ןענייז ןעמוקעגניירַא

 םענופ סרעייטשרָאפ ,סרעליּפשיוש :ןדיא טימ ןומה ןַא ּפָא זנוא טרַאװ ףיש

 ןטסיפַארגָאטָאפ ,עסערּפ רעשינַאּפש ןוא רעשידיא רעד ןופ ,ןײארַאפ-ןרָאיטקַא

 יקסנַאירוט יליט ןוא דוד : טײלסדנַאל רענדָארג יד : שארב ןיקסרימ קיזייא טימ

 ,ןיטסוק ,ןיקרָאװד ,זוטייל לבייל ,יקסוװָארָאּפאז ,עיױצלַאמש ,(םיבורק עניימ)

 רעייז .(ןזח םעד יקצענעמַאק ייב םיא טימ ןעגנוזעג) קישטָאטס לארשי

 -טיירטש ףלָאדַא ןוא ַאנעלעה םירבח עניימ טימ שינעגעגַאב ןיימ זיא דנריר

 ,אמיפ ןוז רעייז טימ ווָאלָאקָאס דינָאעל ןוא ַאנינ ,ַאשימ ןוז רעייז ,ןַאמ

 ןוא "סטרעוורָאפע ןופ עגַאליײב-טסנוק ַא טימ זנוא וצ טעכָאפ דיא ַא

 : טיירש

 -רעטַאעט ַא !קַאיװַאשרַאװ ןיב ךיא !םכילע-םולש ? װָאקָאלבַאי --

 טנעיילעג טָאה'מ .לעזיימ ַאלעב ןוא ךייא ןענעק עלַא : ךייא ןעק ךיא .טָאירטַאּפ

 "סרושטקיּפ, ערעייא ןענייז טָא .ןעגנוטייצ רעקרָאי-וינ יד ןיא ךייא ןגעוו

 -סָאנעוב ןופ ןדיא יד !טגרָאזעג טשינ .?רעשַאוו-שיד רעד, לקַאטקעּפס םענופ

 ןייז ריא טעוו -- הרוחס יד טגנַאלרעד .רעטַאעט שידיא ביל ןבָאה סערייא

 ! טײרלָא

 -רַאה םעד ןופ םינּפ-תלבק רעכעלמיטסקלָאפ רעד זַא ןבעגוצ זומ ךיא

 ןטשרע םוצ ןעמוקנָא םייב גנומיטש ןיימ ןביוהרעד טָאה ןדיא-סקלָאפ ןקיצ

 .עניטנעגרַא דנַאל םעיינ םעד ןיא לָאמ

 ןוא רעשטעמלָאד ,רַאטערקעס רעזנוא זיא ףיש רעד ףיוא רעטשרע רעד

 ,רעװַאװישז ַא רעבָא ,רעקנירַאד ַא ,רעקניניילק ַא ,ַאטָאריס ָאירָאגערג לכו-לכ

 ,רעטַאעט ןשינַאּפש ןטימ ןדנוברַאפ זיא רע .םיא ןענעק ןרָאטקעּפסניא עלַא
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 --- ןטסיפַארגָאטָאפ יד טימ ,סרעטרָאּפער יד טימ שינַאּפש ףיוא ךיז ט'להק רע

 .שזַאגַאב רעזנוא טימ קסעתמ ךיז זיא רע .טרָאװ ַא טשינ ןעייטשרַאפ רימ

 ...ןרינעמַאזקע טשינ וליפַא סע לָאז'מ ןלעוּפ ןיוש טעװ רע

 -- !ןגרָאזרַאפ ץלַא לע ךיא ,ווָאקָאלבַאי רָאינעס ,טשינ ךיז טגרָאז ---

 ףיוא ךיז טזָאלרַאפ --- שידיא ןשינַאּפש ַא ףיוא ָאירָאגערג רימ טרעכיזרַאפ

 ,טפרַאד ריא סָאװ ,טליװ ריא סָאװ רָאנ טגָאז --- (טוג) ?*ָאניַאב , ,ָאירָאגערג

 טלעטשַאב ןיוש בָאה'כ (טשינ סָאװרַאפ) ? יַאנ ָאמָאק; !ןלעטשוצ סע ךיא לעוװ

 ! טײרלָא ןייז טעוו'ס ? *ָאניִאב, ,*זעמױגיַאכַאסַאּפ , ןיא ךיוא ןרעמיצ ךייא רַאפ

 בושי רעשידיא רעד

 ןקיטרַאנגיײא ןוא ןשיפיצעּפס ַא טימ עילָאּפָארטעמ ַא זיא סערייא:-סָאנעוב

 טעטש עשיטילָאּפָאמסָאק עטלייצעג רָאנ ןגָאמרַאפ'ס סָאװ ,ןעזסיוא ןוא ליטס

 רַאפ) ןילרעב ,זירַאּפ ,ןָאדנָאל ,קרָאי-וינ : יו ,טלעוו רעד םורָא רעדנעל יד ןיא

 ,(המחלמ רעד רַאפ) דַארגנינעל ןוא ןיוו ,לובמַאטסיא ,םיור ,(המחלמ רעד

 ײָארטסַאג וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא תועיסנ-רעטַאעט עניימ ןופ ףיול ןיא

 סױרַא טזייוו'ס יוװ גנואיצַאב עמערַאוװ ַאזַא ,לָאמ 6 סערייא:סָאנעוב ןיא ןריל

 ןעמ טניפעג ,טסעג-סרעליּפשיוש ןוא סרעלעטשטפירש עשיידיא וצ בושי רעד

 םויה-דע רימ ייב זיא סערייא-סָאנעוב סָאװ רעדנואוו ַא זיא .ץעגרע ןיא טשינ

 טליפעג דימת ךיז ךיא בָאה ןטרָאד ?םיבושי עטסטבילַאב יד ןופ רענייא

 דימת טָאה בושי רעד .בשות ַא יו רָאנ ,טסירוט רעדָא ,טסַאג ַא יו טשינ

 רעכעלמיטסקלָאפ רעטכע טימ ךיוא טציא ךָאנ טריסלוּפ ןוא טלדורּפשעג

 יד ;ןושל ןשידיא םענופ טײדַאב ןקיגָאװ םעד טציא ךָאנ טליפ'מ ,טייקשידיא

 רעד ןופ סולפנייא םעד ; ןלוש עשידיא יד ןופ טייקיטעט-סגנואיצרעד עקיטכיוו

 -ַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק יד ןופ טכַאמ יד :עסערּפ רעשידיא

 "ערּפער יד :לארשי-תנידמ וצ טפַאשיירטעג עקידשפנ:תריסמ יד ; סעיצַאזינ

 "וטיטסניא עשידיי רעניטנעגרַא יד -- "ַאיַאד) הליהק רעד ןופ עיצַאטנעז

 רעד ןופ םיבושי עשידיא עלַא ,ןדיירפ ןוא ןדייל ןיא ,טערטרַאפ סָאװ (סעיצ

 ןבושח ןקיטציא םעד ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא ,קילבוּפער רעניטנעגרַא

 ,ןישנעמַאק היבוט ר"ד סעזערּפ

 "עגנָא ןענייז רימ ןעוו בושי רעשידיא רעד ןעזעגסיוא טָאה שרעדנַא רָאג

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד ברע עניטנעגרַא ןייק ןעמוק

 עכלעוו ףיוא ןפיש טימ טרעגַאלַאב ןעוועג זיא ןפַאה רעסערייא-סָאנעוב רעד

 יד .ןָאפ עשיטסישַאפ סיגילָאסומ ןוא ץיירק-ןקַאה רעד טרעטַאלפעג טָאה'ס



 25 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 עכלעוו לארשי-יאנוש טימ סעדנַאב עצנַאג רדסכ טכַארבעגנײרַא ןבָאה ןפיש
 עדנַאגַאּפָארּפ עשירעצעה -ןדיא ןטײרּפשרַאפ וצ קעווצ ןטימ ןעמוקעג ןענייז

 -ץלעמש ַא ןופ ךיוא טײטשַאב עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעניטנעגרַא רעד ןשיווצ

 ,ךילָאק ןוא ןסַאר סעיגילער ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדיישרַאפ ןופ שימעג ַא ;ּפָאט

 סיוא טשינ ךיוא ןלעפ'ס .רענעילַאטיא ןוא ןשטייד לָאצ עסיורג ַא ייז ןשייווצ

 ,..ןדיא יד ןגעק טציירעג טָאה *יטפומ, רעד ןעמעוו ,רעבַארַא ןייק

 -טּפיוה יד ףיוא ןטנעדיצניא עכעלסעה יד ןגיוא יד רַאפ רימ ןעייטש סע

 ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא רימ ןבָאה טניואוועג .סערייא-סָאנעוב ןופ ןסַאג
 ןגעלפ סענַאיָאב סעּפורג .ַאדירָאלּפ ףיוא "זעמיוג ַאכַאסַאּפ, ןיא עקַאט ,טָאטש

 ןטַאקַאלּפ עסיורג ךיז ףיוא קידנגָארט ,יירפ ןוא קנַארפ ,ןריצַאּפשמורַא ךיז
 עשינלזג טימ ןדיא : ןרוטַאקירַאק עטפַאהלקע ןוא ןעגנוזָאל עשיטימעסיטנַא טימ
 יד ףיוא סעקלומרַאי : תואיּפ ןוא דרעב טימ : זענ-רפוש עגנַאל טימ ; רעמינּפ
 -מורַא ,טולב טפירטעג טָאה'ס עכלעוו ןופ טנעה יד ןיא ןלַאשזניק טימ :ּפעק
 -עג ןבָאה סענַאגילוכ יד .טלעג-ריּפַאּפ ןוא תועבטמ ענעדלָאג טימ טלגנירעג

 -גָאּפ וצ טצעהעג ןבָאה סָאװ ןרושָארב עקיטפיג טלייטעג ,רעדילייצַאנ ןעגנוז
 לָאמניײא טשינ רימ ןיא טָאה'ס .ןטפעשעג עשידיא ףיוא ןטָאקיָאב ןוא ןעמָאר
 ןכַאמ וצ .סענעצס עסואימ יד וצ קידנקוקוצ ךיז ,טולב סָאד טכָאקעגפיוא
 "סרעטיה-גנונעדרָא, .ןבעל ןטימ רעכיז ןעוועג טשינ ןעמ זיא גנוקרעמַאב ַא
 ,טכַאלעג ןוא טלציוועג רעבָא ךיז ןבָאה ייז ,ייברעד ןענַאטשעג אקווד ןענייז
 -סעטָארּפ יד ןקידיײטרַאפ טשינ ןלעװ יז זַא ןייטשרַאפ וצ ןעוועג טכייל זיא'ס
 ,..סענַאגילוכ"יצַאנ יד רָאנ ,ןדיא עקידנריט

 "בוס; (סעסָאב) ןוויטקעלָאק יד ףיוא ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוקרָאפ ןגעלפ'ס
 -בעהא ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע עשידיא ייב ןוא (ייוובָאס) *עיָאנַארעט
 ןלַאטרַאװק עשידיא יד ןיא ךיוא ,(ןטנעדוטס ןופ רעטנעצ-רוטלוק ַא) *ַאקיאייר
 ייז .חצר-תכמ קירוצ ןגָאלשעג טָאה בושי םענופ טנגוי עשידיא יד ,ללכב
 טשינ ןוא םַאטשּפָא ןשידיא רעייז טימ ץלָאטש ןוא קיטומ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה
 -ַאק עשירעסערפ-ןדיא יד ןופ ןריצָאװָארּפ רעדָא ,ןקירדרעטנוא ךיז טזָאלעג
 ...ןלַאבינ

 : ןורכז ןיא ןבילברַאפ רימ זיא ןרָאי ענעי ןופ טנעדיצניא רעקידנריקָאש ַא
 סעדייבעג עלַא ןענייז בוט-םוי-סגנואיירפַאב רעניטנעגרַא םעד דובכל

 -בוּפער רעניטנעגרַא רעד ןופ ןָאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ ןרָאװעג טרירָאקעד
 ןעגנַאהעגסױרַא ןעמ טָאה *רָאיסלעסקע;-רעטַאעט םענופ ןינב םעד ףיוא ,קיל
 ַא ,סייוו ןוא יולב ןופ ןָאפ רעשידיא רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןָאפ עלַאנָאיצַאנ ַא
 -ענוצרעטנורַא ןלױּפַאב ןוא ןפיולוצ ןעמוקעג זיא (ןַאמ-יײצילָאּפ) ?טנַאלישזיוװ;
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 "מיא יד טריטנעזערפ רע טָאה "ןכערברַאפ, םעד רַאפ .ןָאפ עשידיא יד ןעמ

 ןשידיא םעד ןגעקטנַא טקנוּפ רעבָא .עגַאלקנָא ןַא טימ רעטַאעט ןופ עסערפ

 םעד רעביא ןוא קרַאמ-טנַאיװָארּפ רעסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה ןינב-רעטַאעט

 ."ַאקיטסַאװס, רעד טימ ןָאפ עקידנרָאג-יירד ַא טרעטַאלפעג דימת טָאה ןינב

 עלַאנָאיצַאנ ַא טלעטשעגוצ ךיוא ייז ןבָאה בוט-םוי-סגנואיירפַאב םעד דובכל

 ייי רשכ ןעוועג זיא'ס ןוא ,עניטנעגרַא ןופ ןָאפ

 טנכערעגניירַא ,ןעגנובייר עשיטילָאּפ עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא בילוצ

 רעניטנעגרַא יד טשינ טייטש ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טימ םיכוסכס יד

 "געגרַא יד ךיז טבעל ןגעווטסעדנופ .,ךיוה רעקירעהעג רעד ףיוא עימָאנָאקע

 קרַאטש ןענייז ןדיא .עּפָאריײא ןיא ןדיא יד יװ רעסעב ךס ַא ןדיא רעניט

 טפַאשנסיװ ,םזילַאנרושז ,ץנעדורּפסירוי ,ןיצידעמ ,ץרעמָאק ןיא ןטָארטרַאפ

 "יטיפָארּפ ,ןקירבַאפ עסיורג ןגָאמרַאפ ןדיא .קיטילָאּפ ןיא וליפַא ,רוטלוק ןוא

 ,רצוא ןַא ןטסָאק סָאװ ןליבָאמָאטיױא וליּפַא ,רעזייה ענעגייא ,ןטפעשעג עקידנר

 ,דנַאלגנע ןופ רעדָא עקירעמַא ןופ טריטרָאּפמיא ןרעוו ייז לייוו

 ,רעסעב לָאמַא -- "ןבעל ַא טכַאמ, ןוא טעברַא רעד ייב טציווש "ךמע;

 "וצ רעדָא ,עטפמעקעגסיוא ערעייז ןופ טרַאדנַאטס םעד טול -- רעגרע לָאמַא

 וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא ...ןעגנוכיירגרעד ענעפרָאװעג

 יד ןיא ןוא ץניוװָארּפ רעד ףיוא .עקירעמַא ןיא יו ,סַאלק-לטימ ַא ןלקיװטנַא

 ייוצ ץלַא ךָאנ ןריטסיזקע רעדנעל רענַאקירעמַא-ןייטַאל ןוא-םורד ערעדנַא

 ײטנעגרַא יד קידנכוזַאב .םינצבק ערעסערג ךָאנ ןוא םיריבג עסיורג : ןסַאלק

 יד ןיא ןעגנולקעג דימת רימ טָאה ,רעדנעל ערעדנַא יד ןוא ץניװָארּפ רענ

 ןוא ,עלעקלוב סייוו ַא םחל זיא םיריבג יד ייב : עלעדיל-סקלָאפ סָאד ןרעיוא

 לָאמטּפָא ,ךעבענ ,עקנירָאקס ערַאד ַא םחל זיא !םינצבק ,יוא ,םינצבק יד ייב

 ...טשינ ךיוא סָאד

 :ט כירַא בי עס ערּפ

 טרישזנַארַא טָאה ןיײארַאפ-ןטסיטרַא רעד סָאװ טעקנַאב-םינּפ-תלבק רעד

 טריפעגכרוד זיא ,ץרעמ ןט16 םעד ,קיטשרענָאד טסעג רענַאקירעמַא יד דובכל

 רעד טָאה הדועס רעקַאמשעג רעד ךָאנ .ןפוא ןכעלרעייפ ַא ףיוא ןרָאװעג

 ןייז קידנקירדסיוא ,טסעג יד טסירגַאב ץרַאװש ַאשימ רַאטערקעסילַארענעג

 ןלעװ סָאװ סרעלטסניק עמיטיגעל ןצרַאה ןפיט ןופ טסירגַאב רע סָאװ דיירפ

 ירעטַאעט עשידיא עגיה סָאד ןענײשַאב ןריאוטקַא רעייז ןופ טייצ רעד ןיא

 גנונעקרענָא ןוא טײקרַאבקנַאד ןייז טקירדעגסיוא טָאה וועדעבעל ןרהא

 ןוא ןעמוקנָא ןייז ייב ןפָארטעג טָאה רע סָאװ גנואיצַאב רעשירבח רעד רַאפ

 .סרעליּפשיוש-ןגעלָאק טימ הביבס רעמערַאװ רעד רַאפ
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 ןַא ןגָאז ןעק ןעמ ,עדער ערעגנעל ַא ןטלַאהעג טָאה ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -עמַא יד ןופ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו טַארעּפער ןטסַאפעג-ץרוק ,ןטנַאסערעטניא

 ןשידיא םוצ ןוא ללכב םלוע-רעטַאעט ןשידיא םוצ סרעליּפשיוש רענַאקיר

 "וצ ןעמוק עכלעוו ןרָאיטקַא עכנַאמ : טנָאמרעד ווָאקָאלבַאי ,ןייארַאפ-ןרָאיטקַא

 ןיא ןייארַאפ םעד רָאפ ןלעטש ,עניטנעגרַא ןיא ןלָארטסַאג ערעייז ןופ קיר

 רע םגה ,ןקַארשעג ,סָאמ רעשפיה ַא ןיא ,םיא טָאה סָאד ,ןברַאפ עלעקנוט

 ,זייוורעכעלקילג .,ןסורג עוויטַאגענ יד וצ וורעזער טימ ןגױצַאב דלַאב ךיז טָאה

 רע סָאװ העש 25 יד ןופ ךשמ ןיא ןוא טרָאּפ ןגיה ןיא ןעמוקנָא םייב דלַאב

 עלַא יד זַא טגייצרעביא ךיז רע טָאה ,ןדָאב רעניטנעגרַא ףיוא ךיז טניפעג

 טײקיצרַאה ַאזַא לייוו ,תוליכר יו רעמ טשינ ןעוועג ןענייז ןסורג עוויטַאגענ

 ,טנגעגַאב ןטלעז רע טָאה טסעג ןעמענפיוא םייב

 ןוָאקָאלבַאי טרעפטנע רעקוצ הימחנ ןייארַאפ םענופ רעטלַאװרַאפ רעד

 ןבָאה טסעג-ןרָאיטקַא ענעזעוועג יד ןופ עכנַאמ סָאװרַאפ ןוא רעוו ןָא-טזייוו ןוא

 שזַאטס ןקירעהעג םעד קידנבָאה טשינ :טרעלקרעד ןוא ןייארַאפ םוצ תונעט

 טימרעד ידכ ,תונעט ייז ןבָאה ,ןילַא ךיז ןענעק וצ טייקיניזטסואווַאב ןוא

 ,..סעּפע ןענייז ייז זַא ןזייװַאב וצ

 טנָאמרעד ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,לַאטנעמיטנעס טדער סיריא לאומש

 ןיוש זיא וועדעבעל זַא טציא .וועדעבעל ןרהא טימ טפַאשטניירפ-טנגוי ןייז רע

 ןטייווצ ַא ןיא ןליּפש אקווד לָאז רע טלָאװעג לַאפוצ רעד טָאה ,ןעמוקעג ָאי

 ,רעטַאעט

 טנַאמרעד טָאה רע ,וָאלָאקָאס דינָאעל טסיטרַא רעד טדערעג טָאה'ס

 סלַא טירט עטשרע יד טלעטשעג טָאה ווָאקָאלבַאי ןעוו טייצ רעד ןופ ןדָאזיּפע

 ןייז ןוא םיא טימ ןעמַאזוצ ,עטיל ,ענווָאק ןיא רעטַאעט ןייז ןיא רעלטסניק

 זיא וָאקָאלבַאי ױזַאװ טלייצרעד רע .וָאלָאקַאס (ץעענַאּפמָאק) ַאנינ יורפ

 ןוא החונמ-םוקמ ַא ןענופעג טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ

 ,עניב רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ףיוא שזַאטס ןסיורג ַאזַא טכיירגרעד

 -ַאעט יד ןוא סרעליּפשיוש סיוא טנכער ץרַאװש ַאשימ רַאטערקעס רעד

 ,ןָאזעס ןקידנעמוק םעד ןריאוטקַא ןלעװ עכלעוו סרעט

 עפורט .,לעזיימ ַאלעב ,וָאקָאלבַאי ןַאמרעה : רעטַאעט-?רָאיסלעסקע;

 הנשוש ,יקסוועשטידרעב ןויצ-ןב ,סיריא ַאינָאס ,סיריא לאומש : (.ב .א ןטיול)
 לעומעס ,רעלעװ םעס ,סופטנַאה ַאלעב ,ןײטשדלָאג השמ .,יקסוועשטידרעב
 -ַארטש ַארַאלק ,ןיקּפערַאנ ןָאעל ,רערוַאמ ףסוי ,ןַאמכָאט ַאנילוַאּפ ,גרעברעבליז

 לארשי ,ץלעּפ סירָאמ ,ןייש ףסוי ,ץרַאװש ַאשימ ,רעמַארטש ןָאמָאלָאס ,רעמ
 .לעפאר ַאניז ןוא םיובדלעפ
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 ןרהא ,דָארלעסקַא ַאנימ :עּפורט .וועדעבעל ןרהא : *ובמַא; רעטַאעט

 ,סקעט יליצ ,ַאזַאלעשז דג ,ןידלוג ליאומעס ,קישטבולָאג ַאינָאס ,וװָארדנַאסקעלַא

 -לרעּפ בקעי ,קינרַאקעיּפ ַאזָאר ,רערעל הרפש ,רערעל םירמ ,קיטסול רתסא

 ףלָאדַא ,גייווצנעזָאר ַאדיא ,ןַאלּפַאק דוד ,רעגנילק ןתנ ,רעקוצ המלש ,ןַאמ

 - ,רַאילקש בקעי ןוא ןַאמטיירטש ַארַאלק ,ןַאמטיײרטש

 -ַארב םייח : עּפורט .ָאעדיװעטנָאמ ןיא רעטַאעט רעשידיא רעטנענַאמרעּפ

 ,דלעפשריה ןמלז ,ןײטשדלָאג יליוו ,ןײטשדלָאג ַארַאלק ,דלָאג עיסיז ,שזַאק

 ןַאמרעה ,עדַאפעלָאּפ ןויצ-ןב ,ַאניװַאלפ ַאיטַאק ,ןַאמכַאל קחצי ,ןַאמכַאל ַאינָאס

 : רעריפ-טפעשעג .לַאטנעזָאר ַאשַאס ןוא לעּפָאק ַאנַא ,לעפַאר רתסא ,יקסווָאסאק

 ,ןײטשדלָאג יליוו

 לייוורעד .רעדנעלָאה רָאדיזיא ןוא הנח : (ליײלָאס) *רַאלוּפָאּפ, רעטַאעט

 ,וָאלָאקָאס דינָאעל טרישזַאגנַא זיא

 ,ץַאק לבח ,ַאװָאיװָאלָאס ַאיַאר ,ווָאדעמ דוד :?ערטימ, רעטַאעט

 ,טכיל דוד -- ישזער : רעטַאעט-"טפיא;

 -סטעברַא ןייק ןלעװ ,טגָאמרַאפ ןייארַאפ רעד סָאװ ,רעדילגטימ 82 יד ןופ

 .! ןרָאװעג טגָאזעג קרָאיוינ ףיוא) ןביילברַאפ טשינ סרעליּפשיױש עזָאל

 ךיז ןבָאה רימ .טכַאנייב טעּפש זיב ןגיוצרַאפ ךיז טָאה םינּפ"תלבק רעד

 ןופ טנעצָארּפ 3 ןייארַאפ םוצ ןלָאצ ןפרַאד ןלעוו רימ זַא טסואוורעד ךיוא

 ,הלווע ןייק טשינ ,ןטסנידרַאפ ערעזנוא

 ןייארַאפ-ןטסיטרַא רעשידיא רעד

 -יא עלענָאיסעּפָארּפ יד טריטנעזערּפער ןײארַאפ-ןטסיטרַא רעשידיא רעד

 ןרָאיטקַא עשינַאּפש יד .יַאוגורוא ןוא עניטנעגרַא ןופ סרעליּפשיױש עשיד

 "ןרָאיטקַא יד :קרָאי-וינ ןיא יו טקנוּפ זיא'ס .,ןייארַאפ רעדנוזַאב ַא ןבָאה

 -ַאק ןוא עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןפיוא עיצקידסירוי יד טָאה ןָאינוי

 ןעמיטיגעל ןשילגנע ןפיוא עיצקידסירוי יד טָאה *יטיווקעג יד ןוא עדַאנ

 | .רעטַאעט

 "ינַאגרָא-רוטלוק ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ערעדנַא יד ןוא הליהק יד

 ,ןײארַאפ-ןטסיטרַא םוצ טפַאשטניירפ עטנעָאנ ַא רעייז סױרַא ןזייוו סעיצַאז

 רעקיטכיוו ַא זיא עיצַאזינַאגרָא-ןרָאיטקַא יד זַא טקַאפ םעד ןענעקרענָא עלַא

 .בושי ןופ טייקיטעט רעשידיא רעטגייווצרַאפ רעד וצ גָארטיײב

 "מוא עקידנגלָאפ יד רעטנוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןייארַאפ רעד

 ץעזעג"עטָאװק רעיינ רעד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ :ןדנעטש
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 עשידיא ךיז ןבָאה ,עקירעמַא-ןופצ ןייק עיצַארגימיא יד טקנערשַאב טָאה

 -לַא ןטימ ןעמַאזוצ ,עניטנעגרַא ןייק עּפָאריײא ןופ ןָאטעגיזָאל ַא סרעליּפשיױש

 ןעוועג טניואוועג זיא רָאיטקַא ןַא .םָארטש-ןטנַארגימיא ןשידיא םעניימעג

 םיא טריפ'ס ןיהואוו קוליח רעד ןעוועג םיא זיא עשז-סָאװ -- ןרעדנַאװ וצ

 שידיא ןליּפש ?ןַארַאפ ןענייז ,וברי-ןכ ,ןדיא ?טלעוװ רעד םורַא געוו רעד

 ןצעזַאב ןופ ? ןשטניוו רָאיטקַא ןַא ךיז ןעק ךָאנ סָאװ ? טביולרעד זיא רעטַאעט

 -עג טשינ סרעליּפשיוש ןבָאה םעד ןופ --- טָאטש ַא רעדָא ,דנַאל ַא ןיא ךיז

 ,שרעדנַא ץעגרע רעדָא ,עניטנעגרַא ןיא טייצ לקיטש ַא ןעװעגּפָא זיא'מ .,ןטלַאה

 ןייק קירוצ !ַאדייה ןוא -- ךרדה:-תואצוה ףיוא טכַאמעג ,רעטַאעט טליּפשעג

 ?ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןַא ןדנירג וצ ןעניז ןיא ןגעלעג זיא ןעמעוו .עּפָאריײא

 :טגנַאלַאב ןיוש טָאה'מ ואוו סעיצַאזינַאגרָא יד וצ טעילוטעג ךיז טָאה ןעמ

 ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד וצ רעדָא ,עשרַאװ ןיא ןײארַאפ-ןטסיטרַא םוצ

 . ,קרָאידוינ ןיא

 ןדיא ,טעוועשובעצ ךיז טָאה עּפָאריײא:חרזמ ןיא םזיטימעסיטנַא רעד ןעוו

 עשידיא יד ךיוא ןבָאה ,ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןופ ןפיולטנַא וצ ןביוהעגנָא ןבָאה

 טנענַאמרעּפ ץעגרע ךיז ןצעזַאב ןופ ןטכַארט טסנרע ןעמונעג סרעליּפשיוש

 -יצ עקידנרעדנַאװ יד יװ טשינ ןוא ש'תיבה-לעב רעדניק יד ןעיצרעד ןוא

 ןטרָאד זַא גנורַאפרעד רערעטיב ןופ טסואוועג ןבָאה סרעליּפשיוש ...רענייג

 רעשידיא ַא ןייז וצ רערעווש ךָאנ זיא ,"דיא ַא ןייז וצ רעוושש זיא'ס ואוו

 .יי רָאיטקַא

 ןיא ןוא ,טכַאמרַאפ ןעוועג ןענייז עקירעמַא-ןופצ ןופ ןרעיוט יד יװױזַא

 רעסיורג ַא ןעילבעצ ןעמונעג ךיז טָאה ,טרעהעג ןעמ טָאה ,סערייא-סָאנעוב

 -רַאפ טשינ עקַאט סָאװרַאפ :עגַארפ יד טלעטשעג ךיז טָאה ,בושי רעשידיא

 "רַאג ערעייז טקַאּפעגסױא סרעליּפשיוש לָאצ ַא ןבָאה ? עניטנעגרַא ןיא ןביילב

 ,םיבשות ןרעוו וצ ןסָאלשַאב ןוא סנטסַאק יד ןופ סעבָארעד

 ןבָאה סָאװ ,םישעמ עשיטע-טשינ ןופ הרדס ַא ןביױהעגנָא דלַאב ךיז טָאה

 ןגני םעד ןוא ,סרעליּפשיוש עשידיא יד טשינ דובכ ןייק טפַאשרַאפ טשינ

 "רַאפ ךיז טָאה החּפשמ-ןרָאיטקַא עשידיא יד ...טשינ יאדװַא בושי ןשידיא

 ,סרעליּפשיוש עשיאעּפָאריײא עיינ ןעמוקעגוצ ןענייז'ס ,טרעסערג

 ךיוא זיא רע) רָאטקעריד-רעטַאעט ַא ןוא רעביירש-ןסעיּפ ַא ,רעגונ ןרהא

 ,עדימ ףלָאדַא ,סעּפורט ןריזינַאגרָא וצ ןביױהעגנָא טָאה ,(קרָאי-וינ ןיא ןעוועג

 -ָארטסַאג טכַארבעגרעטנורַא טָאה ,ןראסערּפמיא עטסשיגרענע יד ןופ רענייא

 סָאד .תורקפה ַא ןוא יירעסייר ַא ןרָאװעג זיא'ס .עקירעמַא-ןופצ ןופ ןרָאיל
 זיא עילָאד ןייז .רעליּפשיוש רעד ןרָאװעג זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,לדניה-הרּפכ
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 רעד טעדנירגעג ךיז טָאה טלָאמעד ,ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג טשינרָאג ןיוש

 םימי-תכירא ןייק טָאה סָאװ ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןיײארַאפ-ןטסיטרַא רעטשרע

 -סיוא ןבָאה ,רעדור םייב ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו עטמַאַאב יד .טַאהעג טשינ

 "עג טשינ ךיז ןבָאה ייז ,ןקעווצ עכעלנעזרעּפ רַאפ עיצַאזינַאגרָא יד טצונעג

 "יוש יד ...דובכ ןטימ רעקינייװ ךָאנ ןוא "השורי; רעד טימ ןלייטנייא טנעק

 -עלגנַאר רעגנַאל ךָאנ ,ךיז רַאפ תבש ןכַאמ ןעמונעג רעדיוו ןבָאה סרעליּפש

 "מוא יו רעמ טשינ ןבילברַאפ ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןטשרע םעד ןופ זיא שינ

 ...תונורכז עמענעגנָא

 -רעטַאעט ןוא גרוטַאמַארד ,רעלעטשטפירש רעד טָאה 1922 רָאי ןיא טשרע

 .ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןקיטציא םעד-טָא טעדנירגעג רעקוצ הימחנ טייקכעלנעזרעפ

 סרעליּפשיוש עשידיא יד ןעלדנַאװרַאפ וצ גנירג ןעמוקעגנָא טשינ םיא זיא'ס

 עבַאגפיוא יד ןעוועג זיא טריצילּפמָאק רעייז .טייל-ןָאינוי עטרינילּפיצסיד ןיא

 םעד ןיא רעװַאשז יװ ןסעגעגנייא ךיז טָאה סָאװ תורקפה יד ןטָארוצסױא

 : .ךַאפ-רעטַאעט

 ןיא ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ טנעדיזערּפ רענעזעוועג סלַא

 טימ ןטלַאװרַאפ ןופ םעט םעד טכוזרַאפ לָאמ ןייא טשינ ךיא בָאה עקירעמַא

 ערעייז ןצישַאב וצ ןוא בצמ רעייז ןרעסעברַאפ וצ ,סרעלטסניק ןופ ןָאינוי ַא

 ערעייז ןופ ןייטשוצסיױא רעבָא ,הרצ בלַאה ַא ךָאנ זיא ללכב ןסערעטניא

 ...?ןוירּפַאק עשירעדניק ערעייז ןופ לָאמטּפָא ןוא סעיציבמַא עשירעלטסניק

 -רעד-רעטַאעט ןוא דלודעג טימ טלעוו ַא ןבָאה רעייטשרָאפ ַא ףרַאד םעד ףיוא

 ַא טימ ןעמַאװצ ,שטנעמ-רעטַאעט רענערַאפרעד ַא ,רעקוצ הימחנ .גנורַאפ

 ןטַאטלוזער ענייפ רעייז טכיירגרעד טייצ רעד טימ ןבָאה ,סרעפלעהסיורַא לָאצ

 .עניטנעגרַא ןופ סרעליּפשיוש יד תבוטל

 -ןקלָאװע ןייק טשינ ,תמא .ןינב םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ ןייארַאפ רעד

 -לעוו טימ ,ַאטסָאק-ַאנריק ףיוא עלעדייבעג קיקָאטש-ןייא ןַא רָאנ ,*רעצַארק

 טשינ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ערעסערג ךס ַא .טריצלָאטש דילגטימ רעדעי רעכ

 ןרעװ ןטרָאד .לַאקָאל םענעגייא ןַא ןופ סוסקול םעד ןעניגרַאפ ךיז טנעקעג

 טכַאמ ןעמונרַאפ זיא רעטַאעט ןיא עניב יד ןעוו .ךעלהחמש עלַא טעװַארּפעג

 "ייא ןייז וצ דילגטימ ַא ךיוא ןעמ טיײלגַאב ןטרָאד ןופ .עבָארּפ ןטרָאד ןעמ

 .ור רעקיב

 ןסעיּפ טימ קעטָאילביב עקיטרַאסױרג ַא ךיוא טגָאמרַאפ ןייארַאפ רעד

 טלָאװ לָאצּפָאדילגטימ םעניילק םעד ןופ .תואיצמה-רקי ַא ןענייז עכלעוו

 לָאמטּפָא .ןטקעיָארּפ ענעדיישרַאפ יד ןריפכרוד טנעקעג טשינ ןייארַאפ רעד

 ףיוא ןוא ,ןזָאלסטעברַא ןַא ,ןקנַארק ַא ,רבח ןרעטלע ןַא ןפלעהסיורַא ןעמ ףרַאד
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 עשידיא יד ןוא הליהק יד סױרַא עקַאט ןפלעה .,ןדנָאפ ןבָאה ןעמ ףרַאד םעד

 -יוש רעשידיא רעד ןוא רעטַאעט עשידיא סָאד ןעמעוו ייב סעיצַאזינַאגרָא

 ןסיוועג ַא ןרעג רעייז טלָאצ םוקילבוּפ סָאד וליפַא ,ביל רעייז זיא רעליּפש

 ,דנַאפ-ןרָאיטקַא םעד תבוטל ןטעליב יד ףיוא רעייטש

 -טָא טריפעגנייא טָאה'מ תעב :טקַאפ םעד ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא'ס

 יד ףיוא לח רָאנ זיא סקעט רעד זַא ןסייהעג סע טָאה ,סקעט-ןטעליב םעד

 יד ןיא רעדָא ,(רעטסעקרָא) *ָאעטַאלּפ, ןיא ,ןטעליב ערעייט יד ןפיוק סָאװ

 ;טריטסעטָארּפ עקרָאילַאג יד טָאה ,(סעשזָאל) *סָאקלאפ;

 -ןרָאיטקַא ןרַאפ ןרעייטשייב טשינ זנוא טזָאל'מ טסייה סָאװ ? שטייטס --

 רעטַאעט עשידיא סָאד זנוא זיא עקרָאילַאג רעד ףיוא ןציז רימ זַא ןוא ? דנָאפ

 ַא ןבָאה ךיוא ןליוו רימ ? רעייט ןוא ביל טשינ סרעליּפשיוש עשידיא יד ןוא

 ,סרעליּפשיוש ערעזנוא רַאפ דנָאפ-ףליה םעד ןיא קלח

 ןבָאה ייז ןוא הבוט יד ןָאטעג ייז טָאה'מ .ןפלָאהעג טָאה טסעטָארּפ רעייז

 ,ןטעליב יד ףיוא סקעט םעד טלָאצעג ךיוא

 -ןעצָארּפ-2 רעייז טימ סױרַא ךיוא ןפלעה ןרָאילָארטסַאג רענַאקירעמַא יד

 -ענעב טריפעגכרוד ךיוא ןרעוו'ס .ןטנעצָארּפ-ָאטורב ערעייז ןופ לָאצּפָא ןקיט

 עלַא ךיז ןקילײטַאב'ס עכלעוו ןיא ,דנָאפ םעד תבוטל ןעגנולעטשרָאפ-טיפ

 ,רעטַאעט ןשינַאּפש ןוא ןשידיא םענופ סרעליּפשיוש

 -געגרַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עקיטכיוו

 ץניוװָארּפ רעד רעביא ןויטקעלָאק-רעטַאעט יד ןופ ןרוט יד ןעמענרַאפ עניט

 יד ןעוועג שיטקַאפ ןענייז ןרָאיטקַא יד .סעינָאלָאק עשידיא יד רעביא ןוא

 םעד ןפַאשעג ןבָאה סָאװ עטשרע יד ,טרָאװ ןטקורדעג םעד ןופ סרעייגרָאפ

 ,בושי ןסיורג םעד טימ סעינָאלָאק ענעפרָאװרַאפ יד ןשיווצ טקַאטנָאק

 : ןלייצרעד סרעליּפשיוש ערעטלע

 ַא סָאװ טייקידבוט-םוי ןוא דיירפ יד ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש זיא'ס;

 -ץניװָארּפ יד ןופ ןבעל ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה עּפורג-רעטַאעט ַא ןופ ךוזַאב

 ַא ןעוועג זיא סָאד .עניטנעגרַא ןופ סעינָאלַאק יד ןיא רקיע רעד ןוא ,טעטש

 ןעוועג ןענייז סע .טײדַאב ןכעלטּפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ַא ןופ גנוניישרעד
 ןוא קידבוט-םוי ןצוּפסױא ךיז ןגעלפ סָאװ ןטסינָאלָאק יד ןשיווצ עכלעזַא

 ןיא טכַארברַאפ ןבָאה סרעליּפשיוש יד סָאװ געט יד ןיא טעברַא יד ןפרַאװ
 יד טימ ןעגנערברַאפ וצ טייהנגעלעג יד טכוזעג ןבָאה ייז .עינָאלָאק רעד

 ןוא עכעלטפַאשלעזעג -- םינינע ענעדיײשרַאפ ןגעוו ןסעומש ןוא סרעליּפשיוש

 .עלערוטלוק

 ,עפורט ַא ןופ ךוזַאב ןטשרע םעד ךָאנ ,טגעלפ סעינָאלָאק ערערעמ ןיא;
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 ךס ַא ןיא .רעטַאעט ןליּפש וצ ןיילַא קשח רעד טנגוי רעד ייב ןקעוורעד ךיז

 יָאלָאק ערענעלק יד ןיא .סעּפורג-רעבָאהביל ןענַאטשטנַא דלַאב ןענייז ןלַאפ

 :דלַאװעג ַא ןרָאװעג זיא ןקעטָאילביב ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו סעינ

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ?קעטָאילביב ַא ןָא עינָאלָאק עשידיא ַא ? סע טסַאּפ יו

 קנַאד ַא .ןסעיּפ רעמ סָאװ ןעלדנַאהוצנייא טימַאב ךיז טָאה'מ ,קעטָאילביב ַא

 .ןריטסיזקע טנעקעג ןקעטָאילביב עשידיא יד ןבָאה ןזײרקמַארד יד-טָא

 ןגיה םעד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ךיוא ןבָאה ןזײרקמַארד יד

 רעד ןסקָאװעגסױרַא זיא ןזײרקמַארד ןוא סָאידוטס יד ןופ ,ןבעל-רוטלוק

 ,(רעטַאעט-סקלָאפ רעשידיי רעניטנעגרַא) "טפיא,

 -ַאב וצ עלָאר עקיטכיוװ ַא טליּפשעג ךיוא טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד

 עטצעל יד ןיא .רוטלוק רעשידיא טימ טייקכעלטנפע עכעלטסירק יד ןענעק

 "מיא ןָאסידַאק ַאבויל ןוא ווָאלוב ףסוי ,ץרַאװש סירָאמ ,ימע-זב ןבָאה ןרָאי

 ןבָאה ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא .ןזיירק עשירעלטסניק רעניטנעגרַא יד טרינָאּפ

 ןגיצעג ןוא ןעגנולעטשרָאפ עטסטריציפילַאװק ןוא עטסעב יד ןבעגעג ייז

 .תוסנכה עסיורג

* 
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 -תיב סרעיניל ףיוא תובא-רבק ףיוא ןעגנַאגעג רימ ןענייז ןגרָאמ ףיוא

 ףלָאדור רעלטסניק םענופ רבק ןפיוא ןעמולב ץנַארק ַא טגיילעג בָאה ךיא .םלוע

 טקנוּפ זיא ,יקסווַאלסַאז ַאטרעב ןירעליּפשיוש יד ,יורפ ןייז .ה"ע יקסווַאלסַאז

 םעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז יז טָאה ,סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוקעגנָא

 הבצמ עקיסַאּפ ַא טלעטשַאב ןיוש טָאה ןיײארַאפ-ןטסיטרַא רעד .,טקַא-רעיורט

 רעד ,רעדורב סיקסווַאלסַאז הבצמ-תמקה יד ןעמוקרָאפ טעװ ןכיגניא ןוא

 ךרוד עּפָאריײא ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא ,וָאמואַאנ המלש רעליּפשיוש

 ,(סיצַאנ יד

 סרעלגומש-ןסעיפ

 ןָא-טביוה וועדעבעל ; "הוצמ-רב סעלעמעס/, טימ ןביוהוצנָא סילשַאב ךיא

 -רַאפ; טימ סרעדנעלָאה יד : (ץעידָאלָאמ עקווָאיל) "ַאװָאיל שטשירַאװָאט, טימ

 השמ ןוא ויווער ַא טימ סווָאדעמ יד ;יקסװערַאטָאלָאז ןופ ?ןעיורפ ענעזָאל

 -םולש ןופ "לרעדיינש רעטפושיכרַאפ רעד, טימ *טפיא, רעד ; םליפ סרעשיוא

 .ןאמלאק ןופ "ןיטשריפ-שַאדרַאשט; טימ עּפורטדָאעדיװעטנַאמ ; םכילע

 "רעגַאלש ןיימ רעבָא ,"ןסָאריּפַאּפ טימ ןביוהוצנָא ךיא בָאה טנכערעג
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 ,טקורדענּפָא ךיוא רָאנ ,עניטנעגרַא ןיא ןעגנוזעגּפָא רָאנ טשינ ןעמ טָאה דיל
 סָאד ןעגניז טרעהעג ןעמ טָאה ןענַאטשעג זיא'מ ואוו ןוא ןעגנַאגעג זיא'מ ואוו
 רעליּפשיוש רעד טכַאמעג טָאה *ןסָאריּפַאּפ , טימ גלָאפרעד ןטסערג םעד .דיל

 גנוריפפיוא עטצעל ןיימ .(ָאדנָאל ןיא טציא) ןָאזנעמולב ןָאעל רעגניז ןוא
 -קיזומ ןוא-ןסעיּפ יד וצ טכיירגרעד טשינ ךָאנ טָאה ?הוצמ-רב סעלעמעס;
 ןיא רַאוטרעּפער טימ *סרעמענּפָא, יד טגרָאזרַאפ ןבָאה עכלעוו סרעלגומש
 ,עניטנעגרַא ןוא עּפָאריײא

 ,קיזומ ןוא ןסעיּפ עשידיא יבגל תורקפה יד ךָאנ טשרעה טציא וליפַא

 ,רָאילָארטסַאג ַא ןופ שזַאטס םעד טכיירגרעד טָאה סָאװ רעליּפשיש רעדעי
 רעייז סָאד זיא בור םייב .קיזומ ןוא ןסעיּפ ןופ רַאוטרעּפער ַא טגָאמרַאפ
 -ניא ענייז ןענייז סָאד .ןרָאי ןופ ףיול ןיא ןגעמרַאפ רעטרָאּפשעגּפָא רעצנַאג
 ןטכייל רעדָא ןטסנרע ןופ ןסעיּפ .ןריאוטקַא טשינ רע ןעק םעד ןָא ,ןטנעמורטס
 יד ןוא םירבחמ יד טלָאצ'מ .הנתמב טשינ ןעמ טגירק קיזומ טימ רנַאשז
 ןיא ןעמוס עשּפיה ךיוא ,(סיטלאיָאר) *סַאמעיטנַא; יד ץוח ,ןרָאטיזָאּפמָאק
 רעד זַא ךעלדנעטשרַאפ זיא'ס ,רַאוטרעּפער ןפיוא טכער יד רַאפ סיוארָאפ
 קרַאטש ךיז ןעק רע עכלעוו ןיא ןלָאר ןוא ןסעיּפ סיוא ךיז טביילק רעליּפשיוש
 רעד ןופ טנעצָארּפ-ָאטורב טגירק רע .טסַאג רעד ךָאד זיא רע .ןענעכייצסיוא
 -רעּפער ןייז ןוא םיא ףיוא טיובעג טרעוװ גנומענרעטנוא-רעטַאעט יד ; הסנכה
 -- טשינ םולשו-סח :רעטוּפ טימ טיורב סע טניימ ןסעיּפ יד ןלעפעג .רַאוט
 ! תורצ עסיורג ףיוא ןעמ זיא

 -פוס רעקרָאי-וינ עכעלטע ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה לגומש-ןטעיּפ םעד טימ
 ןרעדעפ ןופ ץנוק עטייווצ יד ןעוועג ייז ייב זיא טסקעט ַא ןביירשרעביא .ןרָאיל
 ןופ רעדיל עטסקיטכיוו יד .רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא רעדיל יד טימ ,..ןקילפ

 יז טָאה'מ .קיומ רעד טימ טסקעט םעד טקורדענּפָא ןעמ טָאה ןטערעּפָא יד
 סרעטַאעט יד ןיא רעדָא ,ןטפעשעג-קיזומ יד ןיא שוביש ַא רַאפ טפיוקרַאפ
 יז ןעמ טָאה -- טלעפעגסיוא טשינ ןבָאה רעדיל יד ףיוא םינלעב ןייק .אפוג
 טייטש סעיּפָאק עטקורדעג יד ףיוא שטָאכ ,טלעוו רעד רעביא טקישעצ דלַאב
 םשל ,סעיציזָאּפמָאק יד טימ ןצונַאב טשינ ךיז רָאט'מ : טרירטסיגער : שוריפב
 -ןגייא םענופ רעדָא רבחמ םענופ שינעביולרעד רעכעלטפירש ַא ןָא ,טיּפָארּפ
 !"ףקות הנתנו, םוצ ייז טגָאלק !הלווע ןַא ייז ייב ןעמ טָאה ,ונ .רעמיט

 רעדיל עטעבנגעג יד טּפוטשעגנײרַא ןבָאה *ןרָאילָארטסַאג ענטָאכעּפע יד
 ,טנַאװ רעד וצ סעברַא ןַא יו טסַאּפעג ךיז ייז ןבָאה ,ןסעיּפ עטעבנגעג ןיא
 ,עּפָאריײא ןייק קרָאי-וינ ןופ ןזָאלסױרַא ךיז ןעמ טעװ טָא !סעּפע ייז טוט ןוא
 ,..עדרָאמ ַא ןביירוצנָא ייז עניטנעגרַא רעדָא
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 -רָאפ טָאה רָאילָארטסַאג רענַאקירעמַא רעד זַא טריסַאּפ טָאה טפָא רעייז

 עיינ ןייז ,עּפָאריײא ןיא רעדָא ,סערייא-סָאנעוב ןיא עּפורט רעד רַאפ טנעיילעג

 ענעגייא ןייז זיא'ס רעדָא ,טכער עכעלסילשסיוא טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,עסעיּפ

 : הרושב ערעייט יד ןָא םיא ןעמ טגָאז ,ןענעייל ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ ,גנופַאש

 ןױש יז טָאהמ !אנעשוה ענעגָאלשעגּפָא ןַא ןיוש זיא עסעיּפ יד ---

 !טליּפשעגּפָא

 ,ּפָאק םייב רָאילָארטסַאג רעד ךיז טּפַאכ -- ? רעוװ ? ןעוו ---

 !ןעזעג עסעיּפ יד ןיוש טָאה םלוע רעד ?קוליח רעד זיא סָאװ ---

 ? קיזומ יד --

 !ןעגנוזעגּפָא ךיוא --

 ַא ,עטייוצ ַא רָאפ טנעיל רע .ןשלח םוצ יו טליפ רָאילָארטסַאג רעד

 רעד ןופ ןעמענ רעטנוא טליּפשענּפָא :עבלעז סָאד ךיוא -- עסעיּפ עטירד

 ,טייג ןוא טייטש יז יו עסעיּפ יד טליּפשעגּפָא טשינ טָאה'מ ביוא .הרוטפה

 ןיא סענעצס עשימָאק יד טליּפשענּפָא ,ןציוו עלַא טגָאזעגּפָא ןיוש ןעמ טָאה

 קיטייוו רעד .קירוצ רָאפ ןוא ןייא ךיז קַאּפ ןוא םענ שטָאכ .ןסעיּפ ערעדנַא

 ןעגנַאגַאב ןענייז ןכערברַאפ סָאד זַא סיוא טניפעג'מ ןעוו רעסערג ךָאנ זיא

 זיא ץורית רעייז ! רעדירב-ןָאינוי ,סרעליּפשיוש רענַאקירעמַא ,םירבח ענעגייא

 : ןעוועג

 ןעועג ךיא ןיב ,שיקרעט ףיוא ןָאטעגּפָא רימ טָאה רעד ןוא רעד --

 טלָאזעג ךיא בָאה סָאװ .רַאוטרעּפער ןייד טימ ןצונַאב וצ ךיז ןעגנואווצעג

 ? קירוצ ןרָאפ ? ןָאט

 "ער סמענעי ןעגניזּפָא ןוא ןליּפשּפָא סָאד זיא "סרעלטסניק; עסיוועג ייב

 טציא וליפַא ךָאנ טשרעה תורקפה יד ...רוטַאנ עטייווצ ַא ןעוועג רַאוטרעּפ

 ייב ןבָאה *סעקינשזָאיבַארגע ידי-טָא ןופ עקינייא .רעטַאעט ןשידיא םעניא

 רעבָא ךָאד ןעמ זיא .תחנ ןייק טַאהעג טשינ קרָאי-וינ ןייק ןעמוקנָא רעייז

 "יש עשידיא טכירעג ןיא ּפעלש ןוא גלָאפרַאפ ייג -- ?םינלזג עשידיא;

 ...סרעליּפש

= 
 "גיא ,רעדליב ,ןציטָאנ טימ טעװעקיּפעגנָא ןענייז ןעגנוטייצ עשידיא עלַא

 ןיש טָאה םעד רַאפ .וועדעבעל ןרהא ןגעוו ןעגנובײרשַאב ןוא ןעויוורעט

 ןוא ןענַאמשיילפ ,ןַאלעב ןגעוו .רעדנעלדירפ סקַאמ רעטערטרַאפ ןייז טגרָאזעג

 עסערפמיא יד סָאװ סעמַאלקער עכעלטינשרוד יד טקורדעג רָאנ ןענייז רימ

 .ןײרַא טיג

 יד זַא גהנמ ַא זיא ,עקירעמַא-ןייטַאל ןיא ללכב יװ ,סערייא-סָאנעוב ןיא
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 -עצ ךַָאנרעד ןוא ןעגנוטייצ עשידיא יד ןופ סעיצקַאדער יד ןכוזַאב סרַאטס

 ,ןיג וצ טגָאזעגּפָא ךיז בָאה ךיא .ייז רעביא ךיז ןעמ טגייל

 יד טרעלקרעד ךיא בָאה --- ? טייצ רעייז ןוא ןיימ ןרילרַאפ סָאװ-וצ ---

 ? ןלייצרעד וצ ייז ךיא בָאה סָאװ ? ךימ ןענעק ייז .רעטַאעט ןופ סרעייטשרָאפ

 "רעד .,גנוריפפיוא ןַא רעניימ טימ עניב רעד ףיוא ןזייוװַאב ךיז רימָאל רעירפ

 ליפוזַא ןופ רַאטס רעטריטידערקַא ןַא זיא וועדעבעל .ןייג רימ ןלעװ ךָאנ

 ןעמ לָאז ,םיא ףיוא טרַאוװ'מ ,ןטַאלּפ יד ףיוא טרעהעג םיא ןבָאה עלַא .ןרָאי

 ןצנַאג ןטימ םיא ןיגרַאפ ךיא ןוא טנידרַאפ סע טָאה רע .םיא ןגעוו ןביירש

 זנוא רע טעוװ --- טגָאזעג ןײלַא ךָאד ריא טָאה -- שדוח ןטשרע םעד .,ןצרַאה

 ףרַאד עשז-סָאװ !וועדעבעל ןרהא סעּפע ךָאד זיא'ס ,טכער טימ ןוא ?ןגָאלש;

 רעסעב רימָאל ? קיניישט ַא ןקַאה ייז ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןּפעלש ךיז ךיא

 ,רעמָאט .טײרלָא ןייז ץלַא טעװ --- ןייז ןח-אשונ רימ ןלעוװ .עבָארּפ ןכַאמ

 -קעװַא רימ ןלעוװ ,ןעשטומ טשינ זנוא טימ ךיז ריא טעוװ --- טשינ ,םולשו-סח

 ,ןרָאפ וצ ןיהואוו ,ה"ב ,ןבָאה רימ .ןרָאפ

 ,םַארגָארּפ ָאידַאר ןשידיא ַא טימ טריפעגנָא טָאה ןַאמרעזַאלג לאומש

 -םיוא ךיוא וועדעבעל זיא ,רדסכ טקַאהעג טָאה'מ סָאװ ןטַאלּפ סוועדעבעל ץוח

 ןוא "עינעמור, ןייז טימ םלוע םעד ןעוועג-היחמ ןוא ךעלנעזרעּפ ןטָארטעג

 בָאה ךיא .ןעגנַאלרעד טנעקעג טָאה ןיילַא רע רָאנ יו ,ךעלדיל ערעדנַא יד טימ

 טשינ וליפַא בָאה'כ .ָאידַאר רעד ףיוא ןייג וצ טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז

 ,ןליּפש וצ ןטַאלּפ עניימ ןבעגעג

 -- טהנעטעג ךיא בָאה -- עניב רעד ןופ רָאנ ןכַאמטוג ןענעק רימ --

 ןוא ןעז רעירפ ייז ןלָאז ,וברי-ןכ ,ןדיא גונעג סערייא:סָאנעוב ןיא ָאד ןענייז'ס

 זנוא ןיא טריסערעטניארַאפ ןייז רשפא ךָאנרעד ייז ןלעװ ,ןוועדעבעל ןרעה

 ,ךיוא

 רעד ןופ סרעײטשרָאט יד ןבָאה -- ןכַאמ ךעלקילגמוא ךיז ןוא ייז לעוו'כ

 רימ רַאפ ,אלימ .גנולפייווצרַאפ טימ רימ ןיא טדערעגניײרַא עּפורט-םירבח
 עמערָא ןַא ? ייז טימ ןייז רעבָא טעוװ סָאװ ; ןגרָאז םלוע-לש-ונובר רעד ךיז לָאז

 ! תונשקע ןיימ טימ ןריניאור ייז לעוו'כ ,עּפורט-םירבח

 -עגוּפ םענייק ןסיוא טשינ ןיב'כ : סניימ ייב ןטלַאהעג ךיז בָאה רעבָא ךיא

 ,טייקסיורג רעזנוא ןופ ןלייצרעד וצ טשינרָאג ןבָאה רימ .ןייז וצ דובכב
 ןצַאשּפָא ןענעק ןיילַא ןעמ טעװ ךָאנרעד ,גנולעטשרָאפ רעזנוא ןעז טעוו'מ

 וי רעד ףיוא ןטסנידרַאפ ערעזנוא

 ינ

 .סעיצַארָאקעד ענעריּפַאּפ טימ רעטַאעט ןעמ טליּפש עקירעמַא-םורד ןיא
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 ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ךיוא ךיז ןעמ טצונַאב סעיצַארָאקעד ענעריּפַאּפ יד טימ

 עטסקינייװניא עלַא וויטקעּפסרעּפ ןיא ןלָאמ סרָאטַארָאקעד-עניב רעניטנעגרַא יד

 "עהעג יד ןפַאש סָאװ סעמַארָאנַאּפ (עיריטסקע) עקידנסיורד ןוא (עיריטניא)

 -עקרעד וצ טשינ ןיטולחל זיא'ס .ןעגנוריפפיוא יד רַאפ ערעפסָאמטַא עקיר

 ,גרעב ,רעסַאװ ,למיה : ןופ ןשזַאסייּפ-רוטַאנ יד ,ןצַאלַאּפ ,ןרעמיצ יד זַא ןענ

 -עד יד .ענעריּפַאּפ רָאג ןענייז רעזייה ןוא ןסַאג ,רעדלעוװ ןוא רעדלעפ ,ןלָאט

 ,טעטילַאער ןוא טײקוװיסַאמ ןופ עיזוליא יד טפַאש עניב ענעריּפַאּפ עטרירָאק

 ,טגָאז'מ יו ,זיא'ס .סעיצַארָאקעד ענעריּפַאּפ יד-טָא ָאי ןבָאה ןורסח ןייא

 עבט ַא טָאה ריּפַאּפ עפייטש ,עטברַאפעג יד ! יָא טשינ ךימ ריר רָאנ -- קוק;

 סעיצַארָאקעד יד ןעלדנַאהַאב ןעמ זומ ,ןסייר ךיז ןוא ןקַאנק ,ןעלקָאש וצ ךיז

 "רעצַארק-למיהק רעצנַאג ַא ןוא עלעטניוו ַא ןופ זָאלב ַא .טַאקילעד רעייז

 ,שינרעטיצ-דרע ןַא ייב יו ןעשטשערט ןוא ןעלסיירט וצ ךיז ןביױהנָא טעוו

 ןענעפע םייב ןעגנוגעווַאב ערעייז טימ קיטכיזרָאפ רעייז ןייז ןזומ ןרָאיטקַא יד

 סעּפע ןפרַאװ ,ּפערט ןופ ןײגרעטנורַא ןוא ןײגפױרַא םייב ,רעטסנעפ ַא ,ריט ַא

 לָאמ ןייא טשינ ךיז טָאה'ס יװ ,ןפערט ךיז ןעק'ס ,ןטייווצ ַא ףיוא ץפח ַא

 "כרוד רעליּפשיוש רעד לָאז טנעמָאמ ןשיטַאמַארד ַא ייב טקנוּפ זַא ,ןפָארטעג

 טשינ טכַאמ אקווד םוקילבוּפ סָאד .םיוב ַא ,גרַאב ַא ,ריט ַא ,טנַאװ א ןרעכעל

 -- ןעמעלַא ךָאנ .עניװָאנ ןייק טשינ זיא'ס .ןטנעדיצקַא יד ןופ ןזעוו ןייק

 ןצרַאה םוצ סָאװ ּפַאנק ךיוא ךיז ןעמענ ןטסינישַאמ יד !רעטַאעט ךָאד זיא'ס

 רעכעל יד ּפעלקרַאפ ַא ןביג ייז ,סעטַאל ענעריּפַאּפ עטיירג ןבָאה ייז .םעד ןופ

 ,טליּפש'מ ןוא

 ! (ןגרַאמ) "ַאנַאינַאמ,

 -סָאנעוב ןיא רעטַאעט סָאד ןַאד טָאה גנוטכירנייא רעשירטקעלע ךייש סָאװ

 ןרָאטקעלּפער ,(סדרָאב-רעמיד) ןצנַאטסיזער ןיא טקיטיונעג רעייז ךיז סערייא

 ַא ןריפוצפיוא ךעלגעממוא זיא'ס עכלעוו ןָא ,ןטַארַאּפַא-טכיל ערעדנַא ןוא

 זיא ריּפַאּפ-ןיטַאלעשזד עטרילָאק וליּפַא ,עניב רעד ףיוא לקַאטקעּפס ןשיטייל

 -ןיפַאלעס ןטושּפ טימ טצונַאב ךיז טָאה ןעמ .ןגירק וצ ןעוועג טשינ טרָאד

 ,סױרַא ןביג ןרָאטקעלפער יד סָאװ ץיה רעד ןופ ךיילג טצַאלּפ סָאװ ריּפַאּפ

 טשינ ןרעוו ייז ביוא ,ןלָאמעג שירעלטסניק יו ןייז סעיצַארָאקעד יד ןגעמ ןוא

 .טקעפע םוש ןייק ןבָאה טשינ סע טעװ ,טכיל רעטסַאּפעגוצ רעד טימ ןטכױלַאב

 -סָאנעוב ןופ ייוודָארב יד) רעטנעצ ןיא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 "עג זיא רעבָא גנוטכיײלַאב יד .ןעלקַאטקעּפס עשינַאּפש עזעידנַארג (סערייא
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 -פער ענעגייא עניימ טריפעגטימ בָאה ךיא סָאװ קילג ַא ,וויטימירּפ רעייז ןעוו

 ףיוא ןענָאפָארקימ ךייש סָאװ .ןענישַאמ עשירטקעלע ערעדנַא ןוא ןרָאטקעל

 ,טרעהעג זיולב סערייא-סָאנעוב ןיא ןעמ טָאה םעד ןופ -- עניב רעד

 עטלעטשעגנָא-רעטַאעט יד ןופ בור סָאד ןענייז סרעליּפשיוש יד ץוח

 םעלבָארּפ רעד ךיילג ךיז טפַאש רָאסישזער רענַאקירעמַא םעד רַאפ ,ןטסירק

 -ַארטקעלע ,סרעלָאמ-עיצַארָאקעד ,ןטסינישַאמ יד טימ ךיז ןדערפיונוצ ןופ

 סנירעצנעט יד טימ ןוא רעטסײמ-ץנַאט םעד טימ ,סרָאטיזיוװקער ,סרעקינכעט

 ןצעזוצקעװַא ךיז סיוא רָאנ טמוק'ס .רעטַאעט ןשינַאּפש םענופ ןענייז עכלעוו

 !גנַאג ַא ךימ גלָאפ .,ןושל עשינַאּפש סָאד ,תחא לגר לע ,ןענרעלסיוא ןוא

 ץלַא זיא רימ ואוו ןכַארּפש-דנַאל עלַא ןענרעלסיוא טפרַאדַאב טלָאװ ךיא ןעוו

 ןעמוקעג טשינ לָאמנייק ךיא טלָאװ ,רעטַאעט שידיא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא

 ,קוסּפ םוצ

 ןפלָאהעגסױרַא רימ טָאה עניב רעד ףיוא עטלעטשעגנָא יד וצ ןדער ןטימ

 ןשידיא םעניא ערעירַאק ןייז ןביוהעגנָא טשרע טָאה רע .ןיקפערַאנ ןָאעל

 וצ ןעועג טיירג רע זיא ןרָאילָארטסַאג רענַאקירעמַא יד רַאפ .רעטַאעט

 ןיימ רָאנ טשינ ןרָאװעג רע זיא רימ ייב .רעייפ ןוא רעסַאװ ןיא ןעגנירּפש

 זנוא ייב זיא "ןושל, ןינע רעד .רובידה-חוכ ןיימ ךיוא רָאנ ,טנַאה עטכער

 ,טסינישַאמ-עניב-טּפיוה רעד .טריצילּפמָאק רעייז ןעוועג *רָאיסלעסקע; ןיא

 ;שינַאּפש טדערעג רע טָאה ,רעניטנעגרַא ןַא ןעוועג זיא ,ענָאיגלאפ ָאינָאטנַא

 ;שיזעגוטרָאּפ זיולב טדערעג טָאה סניטרַאמ לעירבַאג רעקינכעטָארטקעלע רעד

 -ַאיד עשינַאּפש ענעדיישרַאפ ףיוא ט'רבדעג ןבָאה רעטעברַא-עניב עקירעביא יד

 יװ ,ךיז טָאה ןיקפערַאנ ,..ייז ןשיווצ קלָאט ַא ייגרעד ןוא ייג טנייה .ןטקעל

 ,ןעמעלַא ייז טימ טעװַארּפסעג ,זיא סע

 ףיוא סערייא-סָאנעוב ןיא טּפַאכעגפיוא בָאה ךיא סָאװ טרָאװ עטשרע סָאד

 "רעד דלַאב ךיא בָאה ,ןושל-עמַאמ ףיוא .*ַאנַאינַאמ , ןעוועג זיא שינַאּפש

 זיאס ..."ןגרָאמ ךיא םוק -- טנייה טשינ ךיא םוק, : טײדַאב סע טלָאװ ,טליפ

 ,טנעמַארעּפמעט ןיימ רַאפ ןוא ןוורענ עניימ רַאפ טקנוֿפ

 ןוא ץרוק .ןגרָאזרַאפ סָאד ןוא סָאד ףרַאד'מ ,ךיא גָאז ,ןיקפערַאנ ---

 ,רעגייז ןפיוא העש עבלַאה ַא רעטעברַא יד וצ טדער רעבָא ןיקפערַאנ .ףרַאש

 םעדכָאנ .עטכישעג-סנבעל ןיימ ייז טלייצרעד רע זַא סיוא רָאנ טמוק רימ

 ! ?ַאנַאינַאמ, :רעפטנע רעד טשרע טמוק

 טשינ לָאמנייק ךָאד טעוו'מ -- טלפייווצרַאפ ךיא רעוו --- ? ןגרָאמ ---

 זיולב טגָאז'מ ,הלילח ,ּפָא טשינ רימ ןעמ טגָאז ,טעב ךיא סָאװ ! ןרעוו קיטרַאפ

 זיא ,ןגרָאמ םעד טבעלרעד ןיוש ,יַאנַאינַאמ; רעד ןיוש טמוק !"ַאנַאינַאמ;



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה 288

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ !וינעטָאג ! יַאנַאינַאמ, : רעפטנע רעקיבלעז רעד רעדיוו

 ןעמ טגָאז ױזַאװ רימ טגָאז -- ךיז ךיא טעב ,עלעטַאט ,ןיקפעראנ --

 ? "טנייה; שינַאּפש ףיוא

 !"יָאק ןעמ טגָאז שינַאּפש ףיוא "טנייה,, ---

 רימ זיא'ס -- ךיז ךיא לציוו -- רימ רַאפ טסַאּפעגוצ טקנוּפ ? "יָא; ---

 !ייװ ןוא יוא

 ?ןיוש ? טונימ יד שינַאּפש ףיוא ןעמ טגָאז יו ןוא --

 !"ַארָאהַא; :שינַאּפש ףיוא ןעמ טגָאז טונימ יד ,ןיוש --

 רעד ןיא רימ וצ ןיײרַא ךיא ןיב ,ןעניז ןיא עיצקעל רעשינַאּפש ןיימ טימ

 ןיימ ףיוא טקורדענּפָא ךיא בָאה קנימש קיטש ןטיור ַא טימ ןוא עבָארעדרַאג

 : רעטרעוו יד לגיּפש

 ןיש) !"ַארָאהַאק (!טנייה) !"יַאק (!ןגרָאמ טשינ) !"ַאנַאינַאמ ָאנק --

 יװיױזַא .תורצ עניימ טקידנערַאפ ךיז ןבָאה לַאפנייא םעד טימ .(!טונימ יד

 ןעמונעגנָא דלַאב ךיא בָאה ,"ַאנַאינַאמ, טרָאװ סָאד טרעהרעד רָאנ בָאה ךיא

 -רַאג רעד ןיא רימ וצ טריפעגניירַא םיא בָאה'כ ,םערָא םייב רבד-לעב םעד

 טציא ךָאנ טכַאל'מ .לגיּפש ןפיוא טפירשפיוא ןיימ ןזיוװַאב םיא ןוא עבָארעד

 טרָאװ סָאד ,עניב רעד ףיוא ,טרעהעג טשינ ךיא בָאה רעמ ,לַאפנייא ןיימ ןופ

 ןעמ טָאה ,טרָאװ סָאד טּפַאכעגסױרַא ,טייהניואוועג ןופ ,ךיז טָאה .ַאנַאינַאמ,

 ,סרעטַאעט עלַא ןופ .רעטכעלעג ַא טימ ןסָאשעגסיױא ןוא טּפַאכעג דלַאב ךיז

 ףיוא טפירשפיוא םעד ןקוקנָא ןעמוקעג ןעמ זיא ,עשינַאּפש יד ןופ וליפַא

 ! יַארָאהַאק !*יָאק !"ַאנַאינַאמ ָאנ; : לגיּפש-עבָארעדרַאג ןיימ

3 
 ןעמוקעגרָאפ *רָאיסלעסקע,-רעטַאעט ןיא זיא ירפרעדניא קיטנוז ַא ןיא

 ןטסיטרַא-טסעג עלַא ,ןײארַאפ-ןטסיטרַא םעד תבוטל גנולעטשרָאפ-טיפענעב ַא

 טעוו'מ זַא ןסייהעג טָאה'ס .גנומענרעטנוא רעד ףיוא ןטָארטעגפיוא ןענייז

 .עניב רעד ןופ םוקילבוּפ ןרַאפ ןלעטשרָאפ זיולב זנוא

 ןופ סרעליּפשיוש יד הלודג ַא טימ ןפָאלעגפױרַא ןענייז טקַארטנַא ןתעב

 : עּפורט רעזנוא

 "עג זנוא ייז ןבָאה -- ןעזסיוא רעייא ןופ טקיצטנַא זיא םלוע רעד --

 ,רעטַאעט ןבעל עפַאק ןיא ,עיָאּפ ןיא ןיוש ןעמ טדער !טנגוי !טנגוי -- .טשוק

 -סָאנעוב ןיא ןעזעג טשינ ךָאנ ייז ןבָאה סרעליּפשיוש עטנַאגעלע ,עגנוי עכלעזַא

 זנוא םירבח ערעזנוא ןבָאה --- !טוג ןייז טעוו'ס .רעטַאעט ןשידיא רעסערייא

 .טרעכיזרַאפ
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 טריטעּפערניײא ןיוש זיא עסעיּפ יד ,ווָאקָאלבַאי :ךימ טעב עסערּפמיא יד

 .ןעז טעװ ריא ,גלָאפרעד רעסיורג ַא ןייז טעוו'ס ,רומזמ ַא יו טּפַאלק'ס ןוא

 ,ןדעררעביא טזָאלעג ךיז בָאה'כ .ןעגנוטייצ עשידיא יד וצ ןייגוצ רימָאל

 -נַאגעג רימ ןענייז ,עּפורט-םירבח רעזנוא ןופ טעטימָאק ַא ןופ טיײלגַאב

 -פיוא זנוא טָאה'מ ."גנוטייצ עשידיא; ,"עסערּפ יד; ןיא ךוזַאב ַא טימ ןעג

 בקעי ,רַאילָאמס עיטָאמ טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ .םערַאװ רעייז ןעמונעג
 עלַא ןענייז ןגרָאמ ףיוא .יקצינטישז .ל ר"ד ,יקסנַאשזָאר לאומש ,יקסנַאשָאטָאב

 ןטימ ןוא סעיצקַאדער יד ןיא ךוזַאב רעזנוא טימ ןבירשַאב ןעוועג ןעגנוטייצ

 "עג דלַאב זיא'ס .רעטעברַאטימ יד ףיוא טכַאמעג ןבָאה רימ סָאװ קורדנייא

 ...צסַאק רעד ןיא רעכעליירפ ןרָאװ

 ןטעבעג ךיז ןבָאה --- ָאידַאר רעד ףיוא עיצידיוא ןַא ךיוא ןיוש טיג --

 .עּפורט רעד ןופ סרעייטשרָאפ יד

 טשינ זיא .,ָאידַאר רעד ףיוא ןעגניז ָאי ןיוש ביוא .סעיצידנָאק לעטש ךיא
 ןרינַאּפמָאקַא זנוא לָאז רעטסעקרָא רעצנַאג רעזנוא רָאנ ,זיולב ָאנַאיּפ טימ
 םייב טרישזַאגנַא יוו-ייס זיא רעטסעקרָא רעד .טלעוּפעג דלַאב ךיא בָאה סָאד
 ,ערטסקע טשינ טסָאק'ס ,שדוח

 לעזיימ ַאלעב .בושי ןיא םשור ַא טכַאמעג טָאה םַארגָארּפדָאידַאר רעזנוא
 טרינָאפעלעט ןעמ טָאה -- זנַאּפ יליל עשידיא ַא ,ןירעגניז-ַארעּפָא ןַא ךָאד זיא

 ,ןסָאריּפַאּפע עניימ ןעגנוזעג ךיוא ךיא בָאה םַארגָארּפ ןפיוא .ָאידוטס ןיא
 ןיימ טָאה ךָאד ,קינייװסױא ףיוא טנעקעג רערעדעי טָאה דיל סָאד שטָאכ
 זַא סעיינ יד .קורדנייא ןכעלטנייוועגרעסיוא ןַא טכַאמעג עיצַאטערּפרעטניא
 ךָאנ דלַאב .למור םוצ טליּפשעגוצ ךיוא טָאה דיל םענופ רבחמ רעד ןיב ךיא
 םוצ רעמ ןעמוקוצ טנעקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה םַארגָארּפ-ָאידַאר רעזנוא

 ,טנעה יד ןופ טּפַאכעגסיױא ייז טָאה'מ .ןטעליב ךָאנ רעטַאעט

 יַאניֿפַארּפ,

 "נעל רענַאקירעמַא-ןיײטַאל ןוא-םורד ערעדנַא יד ןיא יו ,עניטנעגרַא ןיא

 ןעגנולעטשרָאפ עשידיא יד וצ ןטעליב יד זַא טריפעגנייא ןעוועג זיא ,רעד
 ,סרעליּפשיוש יד .עסַאק רעד ןיא אקווד ןפיוק טפרַאדַאב טשינ ןעמ טָאה
 ןטעליב יד ןעגנערב ןוא *רעזייה יד רעביא ןײגמורַא, ןגעלפ ,םמצעבו םדובכב
 סָאװ ןופרעד ןעמונעג ךיז טָאה גהנמ רעד .ןיירַא בוטש ןיא םוקילבוּפ םוצ
 ענעי ןיא טּפעלשרַאפ טָאה לרוג רעד ןעמעוו ,סרעליּפשיוש-ןרענָאיּפ עטשרע יד
 -רַאפ וצ ידכ ,םלוע ןטימ טקַאטנָאק ןטקעריד ַא ןפַאש טזומעג ןבָאה ,תומוקמ
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 ןבָאה ייז ,"לטימ םעד טקילייהעג טָאה קעווצ רעד, .הסנרּפ טימ ךיז ןרעכיז

 ןרעכיזרַאפ וצ יבַא ,ןײרַא זיוה ןיא םוקילבוּפ םוצ ןטעליב יד טכַארבעג ײדָאב

 ,הסנכה טימ ךיז

 סירָאב סערייא-סָאנעוב ןיא טפַאשעגּפָא טָאה גהנמ ןקידובכב-טשינ םעד

 ךיז ייב ןלעוּפ טנעקעג טשינ ןפוא-םושב טָאה רעלטסניק רעד .יקסװעשַאמָאט

 -רָאפ ענייז רַאפ ןטעליב יד ןפיוקרַאפ ןוא רעזייה יד רעביא ןײגמורַא לָאז'מ

 ,ךעגנולעטש

 ,טריטסעטָארּפ רע טָאה -- עסַאק ַא ָאד זיא ןטעליב ןפיוקרַאפ וצ --

 -באב-העשת ַא ןיא .טַאהעג טשינ הרירב ןייק ןבָאה סָאירַאסערּפמיא יד

 זַא עסערּפ רעשינַאּפש ןוא רעשידיא רעד ןיא ןדלָאמעג ייז ןבָאה גנומיטש

 רעד ןיא רָאנ טפיוקרַאפ ןרעוו ןלָארטסַאג סיקסװעשַאמָאט וצ ןטעליב יד

 בושי רעסערייא-סָאנעוב רעד .ןעשעג זיא סנ רעד .,רעטַאעט םענופ עסַאק

 טָאה וטפיוא םעד טימ .עסַאק רעד וצ ןטעליב ךָאנ ןָאטעגיזָאל ַא ךיז טָאה

 םענופ ןוא רעטַאעט ןשידיא םענופ דובכ םעד ןביוהרעד יקסוװעשַאמָאט סירָאב

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא רעליּפשיוש ןשידיא

 רעד ייב ןטעליב ןפיוק וצ טניואוועגוצ ָאי ןיוש ךיז םלוע רעד טָאה

 -ןופצ ןיא .(סּפיט) יַאניּפָארּפ; :לביא רעיינ ַא ןעמוקעגוצ דלַאב זיא ,עסַאק

 ןעמ זיא ,טעברַא רעייז רַאפ תוריכש עטלעטשעגנָא עלַא ןגירק עקירעמַא

 ןיא ךיוא יו ,עניטנעגרַא ןיא .(טלעג-קנירט) *סּפיט; ןבעג וצ ביוחמ טשינ

 ךיוא טציא ךָאנ זיא ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע יו ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא עסיוועג

 ןוא ןרָאיטעליב יד ,סרעריסַאק יד טלעגי-קנירט ןבעג וצ גהנמ רעד טריפעגנייא

 .רענידַאב ערעדנַא

 "רַאפ ,טעברַא ןייז רַאפ תוריכש ןייק ןגָארקעג טשינ טָאה רעריסַאק רעד

 ןייז וצ עיסעצנָאק רעד רַאפ עמוס עשּפיה ַא טלָאצעגוצ ךָאנ טָאה רע ,טרעק

 יד רעביא תיבה-לעב רענלָאּפ רעד ןרָאװעג רע זיא אלימב .רעריסַאק רעד

 רעד טָאה לָאמ ליפ .קידעבעל ןופ ןוא טיוט ןופ ןסירעג רע טָאה .ןטעליב

 רעד יו גנומענרעטנוא-רעטַאעט רעד ןופ טיפָארּפ רעמ טכַאמעג רעריסַאק

 ,וויטַארעּפָאָאק-רעליּפשיוש ןצנַאג םעד ןופ רעדָא ,ראסערּפמיא

 ןעמ זיא ,רעײג-רעטַאעט ןדעי ןדנובעגסיוא טנעקעג טָאה רעריסַאק רעד

 טימ ךעלכיב עלַא ןגיל טגעמעג ןבָאה ,ןטעליב ךָאנ עסַאק רעד וצ ןעמוקעגוצ

 טימ הנוק םעד ןעמונעגפיוא רעריסַאק רעד טָאה ,טרירעגנָא טשינ ןטעליב

 | : חסונ ַאזַא

 ?טציא זיב ןעוועג ריא טנייז ואוו !רעמ ָאטשינ ?טציא ? ןטעליב ---

 ןעמ טָאה !ןטעליב יד סיוא טּפַאכ'מ ,גלָאפרעד רעסיורג ַא זיא עסעיּפ יד
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 -נדירפוצ טוג םיא טעוו'מ ןוא קסע ןַא טײטשרַאפימ זַא לַאנגיס ַא ןלַאפ טזָאלעג
 -סױרַא טָאה רע זיב לשיט ןרעטנוא טרעטשינעג רעריסַאק רעד טָאה ,ןלעטש
 רעבָא ןטעליב עטלעטשַאב ןענייז סָאד :ץורית ַא טימ ןטעליב טּפעלשעג

 טליפעג ךיז טָאה הנוק רעד ...טניירפ ןטוג ַא סע טיג ןוא הבוט ַא טוט רע
 ,ןפוא םענייפ ַא רָאג ףיוא רעריסַאק םעד טקידירפַאב ןוא טלכיימשעג רעייז

8 2 

 ,עכעלרעייפ ַא ןעוועג זיא "הוצמ-רב סעלעמעס, ןופ ערעימערּפ רעזנוא
 -רעד טָאה םלוע רעד .סיוארָאפ ןיא ןכָאװ רַאפ טפיוקעג ןעמ טָאה ןטעליב
 רעריסַאק רעד . ..עלעּפעט עתמא סָאד ךיז טכָאק *רָאיסלעסקע; ןיא זַא טריּפש
 ערעזנוא ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד דלָאג טרַאשעג טָאה שטיװָאמַארבַא
 -קַאט ןייז ןגעק ןטסעטָארּפ עניימ ףיוא .,ריבג ַא ןרָאװעג זיא רע ,ןלָארטסַאג
 ןטפעשעג-*ָאטעלּפמָאק, טריטנַארַאג רימ רע טָאה ,ףױקרַאפ-ןטעליב םייב קיט
 סַאמ ָאנ; :לטעצ סָאד .גנולעטשרָאפ רעדעי וצ (רעזייה עטפיוקרַאפסיוא)
 ןרָאװעג ןעמונעגרעטנורַא טשינ זיא (ןטעליב ןייק רעמ ָאטשינ) *סעדַאדילַאק
 -ָארטסַאג ןבָאה רימ סָאװ טייצ םישדח 4 יד ךרוד רעטסנעפ-עסַאק םעד ןופ
 ,סערייא-סָאנעוב ןיא טריל

 ןוא ןעגניז ריא טימ לעזיימ ַאלעב טכַאמעג טָאה בושי ןיא םשור ַא
 ליּפשנעמַאװצ רעד .עסעיּפ רעד ןופ עלָאר-טּפיױה עשיטַאמַארד יד ןליּפש
 ךימ וליפַא טָאה עּפורט-םירבח רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ םענעטלעז םעד ןופ

 ערעייז שירעלטסניק טריפעגכרוד יז ןבָאה רענייא יו רענייא ,טשַאררעביא
 -ץליּפשיױש רעד) ןַאמכַאט יקוק ןוא ץַאק עלעסָאי ,ךעלרעדניק ייווצ יד .ןלָאר
 יד וצ ןיירַא רעטַאעט ןיא ןגיוצעג ןבָאה ,(לרעטכעט סנַאמכַאט ַאנילוַאּפ סניר
 ,ךעלרעדניק עשידיא ןופ םלוע ןסיורג ַא ןעגנולעטשרָאפ (עניטַאמ) ?טומרעווא
 ןגעלפיס יװ ,ערה-ןיע ןָא ,ךעלרעדניק ליפיוזַא .סרַאטס יד ןעוועג ןטלָאװ ייז יו
 ,טייקנטלעז ַא ןעוועג זיא סערייא-סָאנעוב ןיא רעטַאעט ןשידיא םעניא ןעמוק
 עשידיא עלַא עניב רעד ףיוא סרעליּפשיוש יד טימ ןעגנוזעגטימ ןבָאה ייז
 ,ייז רַאפ ןליּפש ןוא ןקוקוצנָא ייז ץרַאה סָאד טיירפרעד טָאה'ס .,ךעלעדיל

 -עד ענעדיישרַאפ 28 יד טכַאמעג ןבָאה קורדנייא ןכעלטנייוועגרעסיוא ןַא
 -יוש םעד ןופ ןעמונעגפיוא ,עסעיּפ רעד ןופ רעדליב 28 יד רַאפ סעיצַארָאק
 רעד :ןענָאפָארקימ ,ןטקעפע-טכיל יד :ץרַאװש ַאשימ טסיטרַא ןוא רעליּפש
 ;ןעמויטסָאק יד :םיובדלעפ לארשי רעליּפשיוש םעד ןופ טריפעגנָא טעלַאב
 -ָאמס ןטשרע ןייז ןיא טצוּפעגסיױא) טנעגיריד-רעטסעקרָא רעקירָאי-19 רעד
 סָאד טקריװַאב טָאה עיצַאניבמָאק-רעטַאעט ידיטָא -- ןַאמשיילפ ווייד (גניק
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 רעד ןיא סרעקיטירק יד .גנורעטסיײגַאב ןופ זַאטסקע ןטסכע םוצ םוקילבוּפ

 ייז ,לקַאטקעּפס םעד טביולעג רעייז ןבָאה עסערּפ רעשינַאּפש ןוא רעשידיא

 סלַא ןובשח ןיימ ףיוא ןטנעמילּפמָאק ןייק טעװעלַאשזעג טשינ ךיוא ןבָאה

 ןבָאה -- !לגיופ םעד ןסָאשעג ןבָאה רימ :ץרוק .רָאסישזער ןוא רעליּפשױש

 "עג טָאה ץלַא .טקריוװעג טָאה יַאנַאינַאמ ָאנא ָאטָאמ ןיימ .טנעקרענָא עלַא

 "עניב ןיימ ןבעגעג-גנוטכַא טוג טָאה םעד ףיוא .עדנוקעס רעד וצ טּפַאלק

 ,ןיקפעראנ ןָאעל רעטלַאװרַאפ

 -עסערג ַא טקישעגקעװַא דלַאב ךיא בָאה ןטסנידרַאפ עטשרע עניימ ןופ

 קינעקסורד ןייק רעמוז ןרַאפ ןרָאפ וצ ,ענדָארג ןייק ןעמַאמ ןיימ וצ עמוס ער

 בורקב ןעז ךיז ןלעװ רימ זַא טרעכיזרַאפ ךיוא ריא בָאה ךיא .סענַאװ ןעמענ

 .עשרַאװ ןיא

 12 זיב 1 ןופ טשינ טנכיײצַאב גנונעכער-טייצ יד טרעוו עניטנעגרַא ןיא

 ךיז ןביוה ןעגנולעטשרָאּפ-רעטַאעט עלַא ,רעגײזַא 24 זיב 1 ןופ רָאנ ,רעגײזַא

 רעגײזַא 1 םורַא טקידנע'מ ןוא (8:30 טָאטשנָא ,טנוװָא ןיא 10) רעגײזַא 22 ןָא

 18 ןליּפש ןָא ןעמ טביוה (עניטַאמ) "טומרעווא יד .(11:20 טָאטשנָא) טכַאנייב

 "ײזַא 22 םורַא טקידנע ןעמ ןוא (גָאטײב 2:30 טָאטשנָא ,טנוװָא ןיא 6) רעגײזַא

 "רָאפ עדייב ןשיווצ זַא טסייה סָאד .,(5:30 םורַא טָאטשנָא ,טנוװָא ןיא 9) רעג

 עּפַאנק ַא זיולב סרעליּפשיוש יד רַאפ טביילב ,קיטנוז ןוא תבש ,ןעגנולעטש

 ,ןײרַא ליומ ןיא סעּפע ןּפַאכ ןוא ןעורוצּפָא ךיז העש

 "הליבא? יד סָאװ םעד בילוצ טעּפש ױזַא ןָא ךיז ןביוה ןעגנולעטשרָאפ יד

 ןעמ טלַאה ןטרָאד .ןבעל ןיא עיצקנופ עקיטכיוו ַא רעייז זיא עניטנעגרַא ןיא

 -ץעגרע טייציגָאטימ ךיז ןּפַאכנײרַא ןופ עדָאמ רענַאקירעמַא רעד ןופ טשינ

 ןטלַאהרעטנוא ןוא רָאטס-גָארד ַא ,רָאטס-ידנעק ַא ,עירעטעפַאק ַא ןיא ואוו

 ַא טימ ,שטיוודנעס ַא טימ ,ןסורד ןיא סופ ַא טימ קידנעייטש ,ץרַאה סָאד

 : ללכ םעד ןופ טלַאה רעניטנעגרַא רעד .טעיימשעג רעטייוו ןוא עװַאק לּפעט

 ַא טימ ,גָאט ַא ןטײצלָאמ עקישיילפ יירד ,תומיענב ןסע ףרַאד שטנעמ ַא

 ,רעביא ךיז טרעק טלעוו יד ןעוו ,שיט םייב ןייוו עלעשעלפ

 -גָאטימ ףױרַא ךיז ןּפַאכ ,רעטעברַא ךיוא וליפַא ,טיילסטפעשעג בור סָאד

 טרָאפימ ןוא (ייוובָאס) *עינַארעטבוס; רעד ןיא רעדָא ,סובָאטױא ןַא ףיוא טייצ

 ךָאנרעד ,ןפָאלש וצ טשרע ךיז ןעמ טגייל ,ןסעגעגּפָא .גָאטימ ןסע םייהַא

 יד :קנַארטעג רעלַאנָאיצַאנ רעניטנעגרַא ןימ ַא) *עטַאמ; ַא ןעמ טקנירט

 -ָאמערעצ רעצנַאג ַא טכַאמעג טרעוו ייברעד ,ייט יוװ ןעמ טירברַאפ ןצנַאלפ
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 טפעשעג ןיא רעדָא ,טעברַא רעד וצ קירוצ ןעמ טרָאפ טשרע ךָאנרעד .(לַאינ

 יז ,ןעָארויב ערעייז ןיא קירוצ רעמ טשינ ךיז ןעווַאי ןלַאנָאיסעּפָארּפ .ןײרַא

 ,גָאט ַא ךיוא זיא ןגרָאמ ,יַאנַאינַאמ, ןופ ןטלַאה

 -ַאב ןיא סערעשטעוו ןוא ןגָאטימ ןעמ טריוורעס ןענַארָאטסער יד ןיא

 ךיז ןעמ זומ ,ץ'העש יד ןיא ןסע וצ ןעמ טקיטעּפשרַאפ .,ןדנוטש עטמיטש
 ןופ סייבוצ ַא טימ ,(ךלימ טימ עװַאק) "עשטעל ןָאק עפַאק; ַא טימ ןענעגונַאב
 ןיוש זיא ערעשטעוו ּפָא טסע'מ זיב .(ךעלכיק-הנבל עבלַאה) "סַאנולדַאידעמ;
 רעדייא רעטַאעט ןליּפש וצ ןביױהנָא ןעמ ןעק עשז-יוו ,107-9:30 רעגייז רעד
 ןדנעטשמוא יד וצ ןסַאּפוצ ךיז ןעמ זומ ?"הליכא; רעד טימ קיטרַאפ טרעוו'מ

 רעירפ טשינ ןעגנולייוורַאפ ןוא סעיצקנופ עכעלטפַאשלעזעג עלַא ןבױהנָא ןוא

 .רעגײזַא 22 יו

 יַאסנאקסיד,

 טליּפש ןטרָאד ,רעווש רעייז ןטעברַא סערייא-סָאנעוב ןופ סרעליּפשיוש יד
 ּפָא טליּפשימ יװ לענש ױזַא .עסעיּפ רעדנַא ןַא ןכָאװ רָאּפ עלַא בור סָאד ןעמ
 ןייז זומ ןעמ .עטייווצ ַא ןריטעּפער םוצ ךיילג ךיז ןעמ טמענ ,ערעימערּפ יד
 -רָאפ עקיטכַאנייב-תבש יד זיא טפעשעג םענופ רעטעמָארַאב רעד .טיירגעגוצ
 -ָאד רעד רַאפ .םוטעמוא רעטַאעט רַאפ טנװָא רעטסעב רעד זיא'ס ,גנולעטש
 ,סיוארָאפ ןיא ןטעליב יד טפיקרַאפסױא דימת ןרעו גנולעטשרָאּפ רעקיז
 -נָאנַא דלַאב טרעוו ,גנולעטשרָאפ רעקידתבש רעד ןופ הסנכה יד רעבָא טלַאפ
 "וצ טשינ ןעמ זיא ,עסעיּפ עײנ-לגָאּפש ַא ךָאװ רעקידנעמוק רעד רַאפ טריס
 זיא ךָאוװ-ףוס ַא ךָאנ ףיוא עסעיּפ עקיבלעז יד ןעיצ .תורצ זיא -- טיירגעג
 -ָארטסַאג רעד זַא טניימ סָאד .טלעג-יבר ןטסָאק ןעק'ס .שילַאקיזיר רעייז
 ןּפַאכּפָא טשינ וליפַא ןענעק לבמַאסנַא רעצנַאג רעד ןוא סרעליּפשיוש יד ,רָאיל
 טריטעּפער גָאט ןצנַאג ַא ,קיזומ ,ןלָאר ןרידוטש ןייא ןיא טלַאה'מ .םעטָא םעד
 ,ןעמ טליּפש טכַאנייב ןוא ןעמ

 ןיא עטלעטשעגנָא ןוא סרעליּפשיוש עלַא רַאפ גָאט רעטסקיטכיוו רעד

 -- גָאטר רעד ,"ַאסנַאקסיד, זיא קיטנָאמ .קיטנָאמ זיא סערייא-סָאנעוב
 .העש 36 ןעור זומ עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד ןופ רעדעי !טשינ ןעמ טליּפש
 שממ ,רענייק ךיז רָאט גָאטײב רעגײזַא 12 קיטסניד זיב טכַאנײב קיטנוז ןופ
 יד רַאפ גנוכיירגרעד עטסערג יד זיא סָאד .רעטַאעט ןיא ןעװַאי טשינ רענייק
 ןעמ ןעוו ,גָאט-ור רעד קיטכיוװ רעייז זיא'ס .עניטנעגרַא ןופ סרעליּפשיוש
 יד ןעורוצּפָא טייקכעלגעמ יד טָאה'מ ,ןטכילפ-רעטַאעט יד ןופ ךיז טיירפַאב
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 ןוא עילימַאפ טימ לסיבַא ןעגנערברַאפ עקַאט ןוא רעדנעב-םיטש יד ,ןוורענ

 ,טניירפ

 ןבואר רעטערטרַאפ ריא טימ ,ןָאיני-ןרָאיטקַא עשידיא יד טָאה גנַאל-ןרָאי

 -יא יד ןופ סרעשזדענעמ יד ףיוא גָאט-ור ַא ןעגניוװצפיורַא טריבורּפ ,ןיקסוג

 רעד .ןעגנולעג טשינ לָאמנייק רעבָא זיא'ס ,קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט עשיד

 ןרַאפ קיטכיוװ ןענייז ךָאװ ןטימניא סטיפענעב יד :ןעוועג דימת זיא ץורית

 ,טנוװוָא ןַא ןזָאלכרוד טשינ ןעק'מ ,טפעשעג

 רַאפ .ךָאװ ַא געט 6 יו רעמ טשינ ןטעברַא עטלעטשעגנָא עקירעביא יד

 טלָאצַאב טגירק סָאװ (רעטערטרַאפ ַא) טוטיטסבָאס ַא טעברַא גָאט ןט7 םעד

 ןיא ןײארַאפ-ןטסיטרַא רעשידיא רעד ןעוו ,ןייז ןעק'ס ,ערטסקע םעד רַאפ

 ןטלָאװ ,גָאט-*ָאסנַאקסיד; םעד ןפמעקסיוא טפרַאדַאב טלָאװ סערייא-סָאנעוב

 ,קרָאידוינ ןיא ןיײארַאפ-ןרָאיטקַא רעד יוװ לזמ עקיבלעז סָאד טַאהעג רשפא ייז

 ןכלעוו ןגעק ץעזעג-סגנוריגער רעגנערטש ַא זיא עניטנעגרַא ןיא גָאט-ור רעד

 טצעז ץעזעג סָאד ןגלָאפסױא טשינ רַאפ ,ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז ןעק'מ

 ןופ גָאט םעד ."אידג-דח, ןיא ןרַאסערּפמיא יד טימ ןרָאיטקַא יד ןיירַא ןעמ

 ,רעטַאעט םענופ תומא דלד יד ןיא ןעניפעג טשינ רענייק ךיז רָאט *ָאסנַאקסיד;

 "ָאסנַאקסידע -- עסעיּפ עיינ ַא לענש ףיוא ןריפפיוא זומ'מ זַא רעבָא ךיז טכַאמ

 רָאט רעטַאעט ןיא --- עבָארּפ ןכַאמ ךָאד ףרַאד'מ ,ןגרָאמ *ָאסנַאקסיד; ,טנייה

 םוצ ןּפַאכנײרַא ךיז טעוו'מ זַא ןעקנעד ךָאד ןעמ ןעק .ןקעמשניירַא טשינ ןעמ

 ליצמו רמוש םלוע-לשיונובר רעד לָאז -- ? רעמיצ-לעטָאה ןיא רָאילָארטסַאג

 ? ןריקיזיר וצ ןגַאװ טעװ רעוו ָאט !קילגמוא ןַא זיא ,ןעמ טּפַאכ ! ןייז

 תוכז ןיא ץעזעג-*?ָאסנַאקסיד; םעד ןופ ןסינעג סרעליּפשיוש עשידיא יד

 "עג טריפעגנייא זיא ץעזעג סָאד ,סרעליּפשיוש-םירבח עשינַאּפש ערעייז ןופ

 טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ עיצַאטַאולּפסקע רעכעלקערש רעד בילוצ ןרָאװ

 ןבָאה ןרָאיטקַא-ליװעדָאװ יד .רעזייה-ויווער ןוא-ליװעדָאװ עשינַאּפש יד ןיא

 ,רדסכ גָאטרַאפ 4 ןוא 3 זיב גָאטײב רעגייזַא 12 ןופ ךעלגעט-גָאט טליּפשעג

 עטּפעשעגסיױא ןלַאפקעװַא ןגעלפ ייז ,טיוט םוצ טעשטומרַאפ טושּפ יז טָאה'מ

 ןטײהקנַארק-זדלַאה עשינָארכ ןופ ןטילעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד .עניב רעד ףיוא

 ןײארַאפ-ןטסיטרַא רעשינַאּפש רעד .טנאוו יד יו קירעזייה ןעוועג ןענייז ןוא

 יד .עיצַאוטיס עשיגַארט יד-טָא ןפמעקַאב טנעקעג טשינ ןפוא-םושב טָאה

 ןַא ןגירק וצ ךעלקילג ןעוועג ןענייז יז : טשינ רעכיז --- ןיילַא סרעליּפשיוש

 ַא ןעמונעג טָאה גנוריגער יד זיב .רעטַאעט ַא ןיא ןטערטוצפיוא ַאמשזַאגנַא

 -ָארּפ רעטַאעט רעד ןיא גנולדנַאהַאב רעכעלשטנעממוא רעד ןגעק גנולעטש

 רענַאקירעמַא יד ,(?ָאסנַאקסיד;,) גָאט"ור םעד טריפעגנייא ןבָאה ןוא עיסעפ
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 ףיוא סיוא ןקוק רעטַאעט ןשידיא םענופ סרעליּפשיוש יד ןוא ןרָאילָארטסַאג

 -רעלַאּפ, ןיא ריצַאּפש ַא רַאפ ןרָאפ סָאד וליפַא ,דלודעגמוא טימ קיטנָאמ םעד

 ,ןרק ַא ךיוא זיא קרַאּפ-יָאמ

 טניימ סָאד .טכַאנײב טעּפש עקַאט ןעמ טקידנערַאפ ןעגנולעטשרָאפ יד

 ןוא םלוע רעד -- ןיוש ןפיול גנַאהרָאפ רעד טלַאפ'ס יוװ דלַאב זַא טשינ ךָאנ

 ךיז ןעמ טזָאל טלָאמעד !סָאװ ךיא סייוו .ןפָאלש םייהַא --- סרעליּפשיוש יד

 -רַאפ טייג'מ .ןענַארָאטסער ןוא רעזייה-עפַאק יד ןיא ןָאט-בעל ַא סױרַא טשרע

 "ניא ,, ,*ַאטסילוַאּפ, ,"אדעינָאמ, ,*לַאיסרעמָאק; ,"ןָאיל-רַאב, ןיא :ןעגנערב

 ענעגושמ , ַא ןליפַא ,"ביבא-לת/ ַא ןעמוקעגוצ זיא רעטעּפש) "*לַאנָאיצַאנרעט

 ר"ד :ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז טרָאד ,(?עקשטַאק

 -עשזרּפ יכדרמ ןוא ַאזָאר ,סמיובסוינ יד ,סעכעלערעב .,ןַאמרעב ערָאטַאװלַאס

 -עג טָאה'מ .(רענדָארג) יקסלעגימש עינַאמ ןוא רַאקסָא ,עױצלַאמש ,קינזָאװ

 ,(טיורב-טנוװָא טָאטשנָא) טיורב-טכַאנ ַא ןסעגעג ,קַאינָאק ַא ,עפַארג ַא ןעקנורט

 טעּפש זיב ןייגליואוו ךיז טזָאלעג ןוא (עלעװַאק עצרַאוװש ַא) *ַאדַאטרָאק, ַא

 ,טכַאנ רעד ןיא

 טנגעגמוא ןוא ענדַארג ןופ דנַאברַאֿפ

 זנוא דובכל טרישזנַארַא טָאה טנגעגמוא ןוא ענדָארג ןופ דנַאברַאפ רעד

 טָאה ,זוטייל לבייל ,ןייארַאפ םענופ רַאטערקעס רעד .עמַאנפיױא עכעלרעייפ ַא

 : טלייצרעד עדער-גנוסירגַאב ןייז ןיא

 ,ןלױּפ"חרזמ ןופ םיבושי ערעדנַא יד ןופ יו ,ענדָארג ןופ עיצַארגימע יד;

 ןטנַארגימיא עטשרע יד .1921 רָאי ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה עניטנעגרַא ןייק

 ךיז ןריבורּפ םעדכָאנ ןוא רָאי עכעלטע דנַאל ןיא ָאד ןייז וצ טפָאהעג ןבָאה

 עכלעוו עטשױטנַא יד .עקירעמַא ידנַאל םענעדלָאג' םעד ןיא ןגירקוצניירַא

 רעד ןיא ןדנעטשמוא ערעוװש יד וצ ןעניואוועגוצ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה
 טייהרעמ יד ;םייה רעטלַא רעייז וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ,טלעוו רעיינ

 יז ןבָאה 'סוחיי רעייז קידנסעגרַאפ ןוא ,קידתונשקע טפמעקעג טָאה רעבָא

 "ןזייא ןופ ּפַאר עקמער .טײלסדנַאל ןופ החּפשמ ַא ןיא טרעדילגעגנייא ךיז
 -ַאט ַא -- ןיקשיד דוד :טרָאּפ ןיא רעגערט רעטושּפ ַא ןרָאװעג זיא טפעשעג
 ןעמוקעגנָא ןענייז סע .רעטעברַא-דלעפ ַא -- יקסווָאקלַאט ןרהא ; רעריצעּפ

 -דלעפ םעד) יקסװעלַאמ ,עדרוב ,סערפיש ,יקסווָאלָאקָאס : תוחּפשמ עיינ 3

 גנובעלפיוא עסיורג ַא .(טפעשעג-רעדיילק ןופ) ןוז סקַאינזָאּפ ,(ןוז סרעש
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 -ָאקָאס ןַאמסדנַאל רעזנוא סָאװ סָאד רענדָארג יד ןשיווצ טכַארבעגניײרַא טָאה

 :עשזַאװַאל' ףיוא ןַארָאטסער ןשידיא ַא טנפעעג טָאה יקסווָאל

 "נעב ,יקסנַאירוט : תוחּפשמ יד סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז'ס,

 ,ןייטשנרעג ,זוטייל ,רעװַאטס ,יצינערק ,סַאלטַא ,יקסווָארָאּפַאז ,ןיטסוק ,רעד

 .ַא .א ,קישטָאטס ,ןַאמרעסַאװ ,רעלבמַאטס ,רעלדניּפש ,יקסלַאזָארג ,גרעבלָאװ

 ןט1 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא דנַאברַאפ םענופ גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד;

 -לַאט ןרהא טנעדיזערּפ ןטלייורעד ןטשרע םענופ זיוה ןיא 1922 ,רַאונַאי

 ןטרימרָאפ סָאװ-רָאנ םעד טימ ןעמַאזוצ ,לַאקָאל ַא ןעגנודעג טָאה'מ .יקסווָאק

 טימ ,טנװַאדעג ןטרָאד רימ ןבָאה םיארונ-םימי .,דנַאברַאפ רעקָאטסילַאיב

 רענדָארג יד' ןפורעגנָא ץַאלּפ סָאד ןבָאה רימ .הליפת-לעב סלַא יצינערק ןמלז

 רעד ןשיווצ ןעיירעסייר עשיטילָאּפ ןוא סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ בילוצ ,ילוש

 ,דנַאברַאפ סיוא ןרעװ לָאז'ס זַא ייברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה ,גנוטלַאװרַאפ

 ,רעלבמַאטס ,רעבלעג ,וועל לדייז ,ןיקרָאװד ןמלז : רענדָארג יד קנַאד ַא רעבָא

 -רעטנוא טשינ דנַאברַאפ רעד זיא יקסלעגימש ,רעוװַאטס ,רענזייר ,עױצלַאמש

 -יזערּפ ןופ טמַא ןפיוא ןרָאװעג טלייוװרעד ןיוש ןענייז טציא זיב .ןעגנַאגעג

 -במַאטס סקַאמ ןוא רעבלעג לקצַאכ ,עױצלַאמש ענכַאש ,ָאריּפַאש הדוהי :טנעד

 -רַאפ רענדָארג םענופ ןטעטיױויטקַא עטגייווצרַאפ עקידרעטייוו יד ןגעוו) *רעל

 ,(ןעגנולייצרעד עקידרעטעּפש יד ןיא -- עניטנעגרַא ןיא דנַאב

 -דָארג ןופ טײלסדנַאל יד ןשיווצ יו ןבעלנעמַאזצ ךעלטפַאשלעזעג ַאזַא

 ץעגרע ןיא טנגעגַאב טשינ ךיא בָאה ,סעריײא-סָאנעוב ןיא טנגעגמוא ןוא ענ

 יד ןופ רענייא דנַאברַאפ רעד זיא עקַאט רַאפרעד .געוו-רעדנַאװ ןיימ ףיוא

 .בושי םעניא עטסבושח

 כא 6

 לקַאטקעּפס םעד טימ ,"ןסָאריּפַאּפ; ןעוועג זיא גנוריפפיוא עטייווצ ןיימ

 יד ןבָאה רימ .גלָאפרעד ןלעיצנַאניפ ןופ דרָאקער ןדעי ןגָאלשעג רימ ןבָאה

 ןיא וטפיוא רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד .דנַאנַאכָאנ ןכָאװ 5 טליּפשעג עסעיּפ

 ןרָאי ענעי

 ןקעד טפרַאדַאב ןבָאה ןטנוװָא-ןרע יד ןופ תוסנכה יד) טנוװָא-ןרע ןיימ וצ

 "מיא יד ."ץַאיַאּפ רעד, עסעיּפ יד טריפעגפיוא ךיא בָאה (תואצוה-עזייר יד

 םעד :זירּפרוס ַא טכַאמעג רימ ןבָאה עּפורט רעד ןופ םירבח יד ןוא עסערּפ

 ַא רעטסנעפ-עסַאק ןרעביא ןעגנַאהעגסיױרַא ייז ןבָאה טנווָא-ןרע ןיימ ןופ גָאט

 רעמ ָאטשינ) *סעדַאדילַאקָאל סַאמ ָאנ; טפירשפיוא ןטימ לוװָאט םענעדלָאג

 ערעזנוא ןופ ףוס ןזיב ןעגנעה ןבילבעג ןיוש זיא גנודלעמ יד ,(ןטעליב ןייק
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 -ַאעט ערעדנַא יד ןיא .טלכיימשעג רעייז טליפעג ךיז בָאה ךיא .,ןלָארטסַאג

 רענעי זיא ללכב ,ןסעיּפ יד טפָא רעייז ןטייב טזומעג עקַאט ןעמ טָאה סרעט

 עטסקידנזיורב יד ןופ רענייא ןעוועג ,סרעטַאעט עשידיא 574 יד טימ ,ןָאזעס

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןענָאזעס-רעטַאעט

 ןייז טימ ןוא טכיל דוד רָאסישזער ןטימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה טלָאמעד

 טימ ןלָארטסַאג עניימ תעב זירַאּפ ןופ ךָאנ טנעקעג בָאה'כ ןעמעוו ,ַאזָאר יורפ

 רעדע סמכילע-םולש "טפיא, םעד טימ טריפעגפיוא טָאה טכיל ,ןָאזשיפ ַאשימ

 ,ענעגנולעג ַא רעייז ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ יד ."לרעדיינש רעטפושיכרַאפ

 ןוא טריסערגָארּפ "טפיא, רעד טָאה גנוטייל רעשירעלטסניק סטכיל רעטנוא

 רענייא טציא זיא טכיל דוד .בושי םענופ לדניורק-רעטַאעט סָאד ןרָאװעג זיא

 ףיוא ןלַארטַאעט עטסבושח יד ןופ ןוא ןרָאסישזער עטסטריטנַאלַאט יד ןופ

 "וינ רעד טימ ןעגנוריפפיוא עקיטרַאנגײא ענייז טימ .עניב רעשידיא רעד

 -שריה ץרּפ ןופ גנוצריקרַאפ) "טפיהרעּפ, ןטימ ןוא ?עניב-סקלָאפ, רעקרָאי

 ,גנונעקרענַָא יד טנידרַאפ טכיל טָאה יקָאװלימ ןיא (רעטַאעט-סקלָאפ סנייב

 עּפורג ַא טכַארבעגרעבירַא טלָאמעד טָאה עדימ ףלָאדַא רָאסערּפמיא רעד

 לבח :ןופ ןענַאטשַאב זיא "עפורט רעװעשרַאװ יד ,ןליוּפ ןופ סרעליּפשיוש
 ןייז ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ ,ןַאמדירפ עלעבייל ,רעליש הקבר יורפ ןייז טימ ןַאגזוב

 קישזָאב (ַאקסוװָארבעל) לזייר יורפ ןייז טימ קישזָאב סקַאמ ,ַאנילַאג ַאטיג יורפ

 יד ."ערטימ, רעטַאעט ןיא ייז ןבָאה טליּפשעג .עלעסיז לרעטכעט רעייז ןוא

 "ייווצ יד ; (קינלַאכַאנ עקרוא) *ןשטנעמ-טכַאנ; ןעוועג זיא גנוריפפיוא עטשרע

 סרעליּפשיוש יד ,"ןיסעצנירּפ עשיפרָאד יד, עידעמָאק עשילַאקיזומ ַא -- עט

 ךיז ךיא בָאה ייז טימ .עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגקירוצ ןענייז רעליש ןוא ןַאגזוב

 ןליופ ןיא רוט-טרעצנָאק ןיימ ףיוא 1960 רָאי ןיא טנגעגַאב רעדיוו טשרע

 -הכולמ ןשידיא םענופ לבמַאסנַא םעניא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמענרַאפ ייז ואוו

 ,(457 טייז ,28 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע עז) רעטַאעט

 -סָאנעוב ןיא ןבילברַאפ ןיוש ןענייז ַאנילַאג ןוא ןַאמלרעּפ סרעליּפשיוש יד

 ןופ שזַאטס ַא ןפַאשעג ךיז ,ןרָאי-המחלמ יד ךרוד ,ןבָאה ייז ואוו ,סערייא

 -ידיא רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ךָאנ ,ןטסיטרַא-ןטערעּפָא עקיסַאלקטשרע

 -ָארטסַאג וצ סרעליּפשיוש עשידיא עטשרע יד ןעוועג ייז ןענייז הנידמ רעש

 ,סױא-רָאי ,ןייא:רָאי גלָאפרעד סיורג טימ ןטרָאד ןליּפש יז .לארשי ןיא ןריל

 רעייז טימ טכַאמעג טבילַאב ךיז ןוא טלעוו ַא ןעוועגסיוא ןענייז סנַאמלרעּפ יד

 "רעד טָאה קרָאי-וינ ןיא ןלָארטסַאג ערעייז ,רנַאשז ןטכייל ןופ רַאוטרעּפער

 ןענייז ןענָאזעס עטצעל יד .ןייטשקיד לאס ןַארעטעװ-רעטַאעט רעד טכעלגעמ
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 רעטַאעט-ןָאסרעדנַא םעד ןיא סבָאקיישזד בָאקיישזד טימ ןדנוברַאפ ץלַא ייז

 ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא

 יד רימ ףיוא ןוא ןַאלעב ףיוא טכַאמעג ןבָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא רָאג

 יד ןופ רעטכָאט יד ,קישזָאב לזייר .,קישזָאב לזייר ןוא סקַאמ סרעליּפשיוש

 א יו זנוא רַאפ ןזיװַאב ךיז טָאה ,יקסווָארבעל םהרבא ןוא האל סרעליּפשיוש

 טקַאט טימ רעבָא ,עסירטקַא עלופטנעמַארעּפמעט ַא .חוכ-עניב רעקידלדורּפש

 זיב .ןקישזָאב ריא רַאפ עשרָאינטרַאּפ ענעטסָאמעגנָא ןַא ,טייקטמיוצעג ןוא

 -נַאלַאט יד טימ ןעמַאזוצ ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא טלָאמעד

 -סױרַא טָאה רעטַאעט שידיא סָאד סָאװ סרעליּפשוש-רעטקַארַאכ עטסטריט

 ןריזירעטקַארַאכ סקישזָאב ןיא רעבָא .עקירעמַא ןוא עּפָארײא ןיא ןבעגעג

 עשיפיצעּפס ַא טליפרעד ךיא בָאה ,טליּפשעג טָאה רע סָאװ רעקימָאק םעד

 םוצ ךיילג ּפָארַא עניב רעד ןופ שממ ןסירעג ךיז טָאה סָאװ טײקיטרַאנגיײא

 -וטיס עשימָאק יד ןופ טכַאלעג טָאה םלוע רעד .ןײרַא ץרַאה ןיא םוקילבוּפ

 םעד ןופ טשינ ךיוא ,(טגָאמרַאפ טשינ דָארג טָאה עסעיּפ יד סָאװ) סעיצַא

 רָאנ ,(טקיטיונעג קרַאטש ךיז טָאה עסעיּפ יד עכלעוו ןיא) ןציוו יד ןוא רָאמוה

 טימ ןלַאפניא עשימָאק ענייז ןופ ןוא ךעלעקיטש עקידווענח סקישזָאב ןופ

 ,סדנוק רעביל ַא יו רָאנ ,רעקימָאק ַא יו טשינ טצונַאב ךיז טָאה רע עכלעוו

 םענעי טיירג דימת זיא סָאװ (דבח עקטָאמ ,רעפייפ עקייש ַא) רעפיטש-סקלָאפ ַא

 ַא ןלייצרעד ןוא לקילעשזָאק ַא ןכַאמ ,עלעציּפש ַא ןָאטוצּפָא ןײלַא ךיז ןוא

 -רעטקַארַאכ ַא ןעוו ןטייצ יד ןיא טנָאמרעד טָאה ןליּפש סקישזָאב .עלעציוו

 -סקלָאפ ןופ ןוא ןשטנעמ עקידעבעל ןופ ןּפיט טריציפינָאזרעּפ טָאה רעקימָאק

 םליפ ןפיוא ןקישזָאב ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו ,ןטלַאטשעג עכעלמיט

 "ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא;  ןָאקיּפ ילַאמ טימ *עלעמַאמ, ;"לדיפ ןטימ לדיא;

 וצ טנַאלַאט ןייז ןיא טגייצרעביא רעמ ךָאנ ךיז ךיא בָאה ,ןַאמרעג יסול טימ

 ,ןדיא עשימייה ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןּפיט ןלָאמ

 :קישזָאב רימ וצ טגָאז טּפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעזנוא ייב דלַאב

 -עגטימ עטתינולּפ ןיימ טימ ךימ ריא טלָאװ רשפא ,וָאקָאלבַאי רבח ---

 ןלעוו ןעלעסיז רעזנוא ? עקירעמַא ןייק סקנָארט ערעייא ןופ םענייא ןיא ןעמונ

 ...סיוש ןפיוא ןטלַאה רימ

 ןבָאה ךייא לעוו'כ --- קיטכנירפיוא ץנַאג םיא ךיא גָאז --- קישזָאב רבח ---

 ...טייצ רעד טימ ... רשפא ...ןעניז ןיא

 --- .קישזָאב ךיז טלציוו --- ןשקָאל עטלַאק זיא'ס זַא ןיוש ךָאד ךיא עז --

 ןוא ןעניז ןיא טַאהעג ןיוש ךימ ןבָאה סרַאטס רענַאקירעמַא לפיוו טסייוו ריא

 ,טרָאװ ןטלַאהעג ןטלָאװ עלַא יז ןעוו ? עקירעמַא ןייק ןעגנערב וצ טגָאזעגוצ
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 סרַאטס רענַאקירעמַא ערעייא רעבָא ....קרָאי-װענ ןיא ןסירעצ ךימ ןעמ טלָאװ
 ןייק טשינ טסָאק ןבָאה ביל ןוא ןגָאזוצ; :ןעמ טגָאז יו ,ןורכז ןצרוק ַא ןבָאה
 ..."ןרַאלָאד

 רעד טימ ןעמעלַא טשינ טסעמ -- םיא ךיא גָאז -- קישזָאב רבח --
 ַא ןרעייא קרָאי-וינ ןייק טכַארבעגקירוצ טשרע ךיא בָאה טָא ,סָאמ רעקיבלעז
 ערעדנַא טכַארבעג ךיױא בָאה ךיא ;סקופ ָאעל ,ןלױּפ ןופ ?לעשטַאיעשּפ;

 יד ...ןינע רעטכייל ןייק טשינ זיא'ס .ןשטנעמ-רעטַאעט ןוא סרעליּפשיוש
 -מַא ןייק ךיז רימ ןביילק לייוורעד ....ןגָאװצ טשינ ךייא ןעק ךיא . . . ןָאינוי
 ,..ןלוּפ ,עּפָארײא ,עקיר

 ערעסעב ןייק -- טרעדנואוורַאפ ןָא קישזָאב ךימ טקוק -- !1? ןלױּפ --
 ? ןביילקוצ ךיז טנעקעג טשינ ריא טָאה הנידמ

 --- םיא ךיא רעלקרעד -- ןלױּפ ןיא ןליּפש וצ ןבעל ןיא רימ טייג'ס ---
 ףיוא ןעמוק ןלעוװ רימ זַא ןבירשעג ריא בָאה ךיא ,זנוא טרַאװרעד עמַאמ ןיימ
 ,םיבוט-םימי יד

 טיירד -- ...ןרָאפעג טשינ ריא טלָאװ רימ ןָא ךיז טדנעוו'ס ןעוו ---
 ןעמוק רימ ...ןליוּפ ןיא תורצ עסיורג רעטציא זא'ס -- ּפָאק ןטימ קישזָאב
 ,ןבעל ןטימ םיוק ןגָארקעגסױרַא ךיז ןבָאה רימ .. .ןטרָאד ןופ ךָאד

' = 
 טָאטשנָא) ןיגינעק יד, טריפעגפיוא ךיא בָאה טנוװָא"ןרע סַאלעב וצ

 תואצוה-עזייר יד טקעדעג ןבָאה ןטנװָא-ןרע ערעזנוא .?גנַאזעג ןופ (גינעק
 דובכל טעקנַאב-סקלָאפ ַא טנדרָאעגנייא ךיוא טָאה עּפורט יד .קירוצ-ןוא-ןיהַא
 .תונתמ עלופטרעוו יא ,דובכ יא ןרָאװעג טלייטעגוצ זנוא זיא'ס .זנוא

 בלַאה ַא ןוא ריפ סערייא-סָאנעוב ןיא טליּפשעג רימ ןבָאה לכהיךס ןיא
 -רַאפ ריא טימ ןלָאז רימ טלָאװעג ןיוש טָאה עּפורט-םירבח יד .םישדח
 ןבָאה רימ ,טלעפעגסיוא טשינ זנוא ןבָאה ןסעיּפ ןייק .ןָאזעס םעד ןקידנע
 רימ ןבָאה טליּפשעג ןוא ןעלקַאטקעּפס 10 ןופ רַאוטרעּפער ַא טריפעגטימ
 םעד רימ ןבָאה ,רוט ןפיוא ןרָאפ וצ ןבילקעג ךיז ןבָאה רימ יװױזַא ,4 זיולב
 .ןעמונעגנָא טשינ טָאבנָא

 ַאבויל ןוא ווָאלוב ףסוי ,סרעלטסניק-עניב ייווצ יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע
 ןיוש ךיז ןבָאה ייז ואוו ,סערייא-סָאנעוב ןיא טסעג עבושח רעייז ,ןָאסידַאק
 יז סָאװ טייצ רעד ךרוד .ןלָארטסַאג עקידרעירפ ערעייז טימ ןעוועג םש"הנוק
 בָאה ךיא .טליּפשעג רימ ןבָאה ,ערעימערּפ רעייז וצ טיירגעגוצ ךיז ןבָאה
 ,הנתמב ,ןזָאלרעביא לע ךיא זַא סרעליּפשיוש-םירבח ייווצ יד טגָאזעגוצ
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 ןופ וליפַא .םירישכמ עשירטקעלע ערעדנַא יד ןוא ןרָאטקעלּפער עניימ עלַא

 -קעלע רעשיזעגוטרָאּפ רעד טָאה סרעכליה ןוא ןענָאפָארקימ ,רעײפָאלּפמע ןיימ

 "ַאב םוצ רָאנ עיּפָאק עיונעג ַא טעווערטסיימעגסיוא סניטרַאמ רעקינכעטָאר

 טימ *רָאיסלעסקע; רעטַאעט םעד טרעכיײרַאב ךיא בָאה םורַא ױזַא .ןרעדנואוו

 וליפַא טגָאמרַאפ טשינ ךָאנ טָאה סנױזַא סָאװ ,גנוטכײלַאב-עניב רעשירטקעלע

 .טָאטש רעטנעצ עמַאס ןיא רעטַאעט עשינַאּפש סָאד

 ןירעליּפשיוש יד טקרעמַאב סערייא-סָאנעוב ןיא ןלָארטסַאג ערעזנוא ןגעוו

 שידיא תורוד ריפע ןעמָאנ ןרעטנוא ךוב טקורדעג ריא ןיא לעפַאד ַאניז

 :ריטיצ ךיא .רעקוצ הימחנ ןופ ןבירשעג ,*רעטַאעט

 ערעסעב ,רעטַאעט רעזנוא ןיא טסעג-רעלטסניק ענעדיישרַאפ ןעוועג;

 טָאה סָאװ ןָאט םעיינ ןסיוועג ַא טכַארבעג ךיז טימ טָאה רעדעי .ערעגרע ןוא

 טימ קורדנייא ַאזַא רעבָא .עניטנעגרַא ןיא טסנוק-רעטַאעט יד טרעכײרַאב

 --- ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סע יו ןעגנוריפפיוא-ןטערעּפָא

 .ןזיווַאב טשינ רענייק טָאה סָאד

 ַאלעב יורפ רעביל ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג זיא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה;

 ריא טימ ןיירַא טגנירד סָאװ ,עטרַאצ ַאזַא ,ענעזָאלעגוצ ַאזַא -- יז ,לעזיימ

 -- רע .ןעמוקַאב ביל יז זומ ןעמ ןוא ןצרַאה ןיא קילב ןכייוו םענעטעמַאס

 רעבָא ,ךעלטניירפ ,ןזָאלעגוצ זיא רע ; לכיימש ןשיטַאּפמיס ,רינַאמ םענייפ טימ

 ךייא טלַאה סָאװ טקעּפסער ןסיוועג ַא ךיז וצ לָאמעלַא רע טקעוװ קיטייצכיילג

 רעד ייב ןעזעג םיא בָאה ךיא ןעוו .ץנַאטסיד רעקידנרערַאפ רעסיוועג ַא ןיא

 עיצַאוטקַא ןיימ ןָא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,עטערעּפָא ןַא ןריפפיוא ןופ טעברַא

 .ץרַאװש סירָאמ ןופ ישזער רעד רעטנוא "ָאעסילָאק; ןיא

 רעד רַאפ טסנרע ןבלעז םעד טימ ךיז טערַאטס ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה;

 םעד רַאפ ץרַאװש סירָאמ יװױזַא טקנוּפ עטערעּפָא רעד ןופ גנוריפפיוא רענייפ

 "רַאה ַא טכוז ץרַאװש סירָאמ יװױזַא ,לקַאטקעּפס ןשירַארעטיל םענעפילשעג

 ,ליּפשיוש ןוא עיצַארָאקעד ,טכיל ןופ עניב רעד ףיוא טייקינייא-יירד עשינָאמ

 סוָאקָאלבַאי ןיא קידנליּפש ןוא ,עטערעּפָא רעד רַאפ ווָאקָאלבַאי סע טכוז ױזַא

 ביוא :ןיילַא ךיז וצ טגָאזעג לָאמנײא טשינ ךיא בָאה ןעלקַאטקעּפס-ןטערעּפָא

 ןַאמרעה ןופ ישזער רעד רעטנוא ןליּפש ייז ןעמ ףרַאד ןטערעּפָא ןליּפש

 "...!ווָאקָאלבַאי

+ 

 : סערייא-סָאנעוב ןייק זנוא וצ טביירש ןיקלער ןיוודע

 שטָאכ .ענעגיױצעגנָא ןַא רעייז זיא עּפָארײא ןיא עגַאל עשיטילָאּפ יד,
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 ןלָארטסַאג ערעייא רַאפ ןעגנוטיײרַאברָאפ עקיטיונ עלַא טכַאמעג ןיוש בָאה'כ
 ,ךיא קנעד ןגעווטסעדנופ ,(טשינ ךיא רעה עשרַאװ ןופ) זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןיא
 ךיז ןוא ןריקיזיר וצ ךיז טניול סע יצ ןטכַארטַאב טוג רעירפ ךיז טלָאז ריא
 עשיטָאַאכ ַא טשרעה עּפָארײא ןיא תעב רוט-רעטַאעט ַאזַא ףיוא ןזָאלסױרַא
 ,"גנומיטש

 ךיילג רימ לָאז רע ,עשרַאװ ןייק רעדניוו ריאמ וצ ווירב ַא ביירש ךיא

 טניפעג וויכרַא ןיימ ןיא ,ןליוּפ ןיא עגַאל יד סיוא טעז סע ױזַאיװ ןסיוו ןזָאל
 ; טביירש רע .,1929 ,ילוי ןט12 םעד טריטַאד ,הבושת סרעדניוו ריאמ ךָאנ ךיז

 ייז טָאג יװױזַא רָאנ .טדער'מ סָאװ עלַאמ ,המחלמ ןופ טדערעג טָאה'מ;
 ןבָאה רימ יװ ,ןליוּפ ןייק ןעמוק קיאור ץנַאג ריא טנעק ,קיאור זיא ץלַא קנַאד
 ןעזעג בָאה'כ סָאװ סרעגַאלש רָאּפ עתמא ערעייא טימ טמוק .טכַאמעגּפָא
 -שיד רעד' ןוא 'הוצמ-רב סעלעמעס' רקיע רעד .קרָאי-וינ ןיא ךייא ייב
 רעייא טגנערב .לעזיימ ַאלעב רעייא ןעגנערבוצטימ טשינ טסעגרַאּפ .!רעשַאוו
 -ָארּפ יד ןוא טַארַאּפַא-ָאידַאר םעד ,ןרָאטקעלפער יד -- לַאירעטַאמ-עמַאלקער
 !סָאש ןתמא ןטימ רָאי םעיינ םוצ ןָא-טביוה .סעיצַארָאקעד יד רַאפ ןטקעי
 "רעדניוו ריאמ רעייא !לזמ טימ ןייז לָאז

 : 1929 רעבמעטּפעס רעט1

 !ןלוּפ ןריקַאטַא תונחמ עקיטשרודטולב ענייז טימ רעלטיה

 ןעכנימ ןייק ןרעגַאל יד ןופ

 זיא סנַאה .טכַאנ עבלַאה ןיוש זיאס .ןעכנימ וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ
 טעשטומ סנַאלובמַא ןטלַא םעד ןביירט סָאד .קידלודעגמוא ןוא דימ רעייז
 רענעביוהעג ןייק ןיא טשינ ךיוא ןענייז ַאקשימ ןוא יקסװעשזרַא ,סיוא םיא
 -סיוא זנוא טָאה רעמָאט : רעטרעוו יו רעמ טגָאז ןגייוושליטש רעייז .גנומיטש
 סָאװ רָאיטקַא רענַאקירעמַא ןַא ןרָאװעג טקישעגוצ זנוא זיא ,תורצ טלעפעג
 רימ .ןעניז ןיא םיא ןגיל ןטרעצנָאק יד רָאנ ,טשינ טּפָאלש ןוא טשינ טסע
 -רַאפ רעד ןיא טכַאנ ןוא גָאט ךיז ןּפעלש רימ ,קירעפעלש ,קירעגנוה ןענייז
 !שיט םוצ סנַאלובמַא ןַא רימ ךיוא ...עקטסַאּפ רעטקיטש

 ןענייז יז .סרעפלעהסױרַא עניימ ףיוא לביאראפ ןייק טשינ בָאה ךיא
 טשטַאּפ רימ 1 ןתמ-אשמ ןצנַאג םעד ןופ עקַאט יז ןבָאה סָאװ ! הרבח ערעייט
 טלעװ רעד ןיא םתס רימ טימ ךיז ןעשטומ ייז רעבָא ,ָאװַארב שטָאכ ןעמ
 -זייּפש עבלעז יד ןעמוקַאב ,"ס'יּפ-יד, סלַא ,ייז ןטלָאװ ןעכנימ ןיא .ןיײירַא
 יקסוװעשזרַא ...רעסַאװ ןטלַאק ןיא רעגניפ ַא קידנעקנוטנייא טשינ גנולייטוצ
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 ערַאנ ןייז וצ גנַאל ןופ ןיוש טיצ ץַאקשימ .דניק ןוא יורפ ןייז ךָאנ טקנעב

 .ןעכנימ רעטניה ,ןַאמיירפ-וינ ּפמעק-*יּפ-יד; םעד ןיא

 -- ץַאקשימ טשרעוצ ןזָאלרעטנורַא ןוא ןייז טוג יוזא טסעװ ,סנַאה ---

 ,סנַאלובמַא ןיא ןפָאלש וצ ןעמוקסיוא םיא טעװ טשינ ןעוו -- םיא ךיא טעב

 יקסװעשזרַא .טכַאניב טעּפש ױזַא טשינ רע טָאה עיצַאטרָאּפסנַארט רעדנַא ןייק

 "רַאװק ןיימ וצ געוו ןפיוא רעטנורַא םיא רימ ןזָאל ,אפוג טָאטש ןיא טניואוו

 -מַא םעד ןלעטשקעװַא ןפרַאד טשרע טעוװ סנַאה .עסַארטש-רעביס ףיוא ריט

 -סח ,לָאז'מ ,טכַאװַאב טרעוו סָאװ *לוּפ-טניָאשזד, םענײמעגלַא ןפיוא סנַאלוב

 .ןענָאפָארקימ יד ןוא ןעמויטסָאק-רעטַאעט עניימ ןענע'חקלקעװַא טשינ ,םולשו

 ןריפ רימ סָאװ ָאנַאיּפ יד ...םעד ףיוא םינלעב גונעג ןעניפעג ךיז ןענעק'ס

 סנַאה ...טרָא ןופ ןריר ןענעק טשינ ןעמ טעװ --- רעכיז רימ ןענייז --- טימ

 רע טעוװ ואוו .טַאטשרַאװ-*טניָאשזד, םעד ןיא ןפָאלשרעביא ןזומ ןיוש טעוו

 1 עיצַאטרָאּפסנַארט ןָא טכַאנ ןטימניא ,סיפ ענייז טימ ,ןּפעלש ךיז

 ןיק טשינ טעז'מ .שינרעטסניפ ןיא טליהעגנייא זיא ןעכנימ טָאטש יד

 סָאד .טנװָא ןכרוד העש עכעלטע זיולב טנערב טכיליןסַאג סָאד ,שפנ ןקידעבעל

 יד ןופ סיױרַא ןקעטש סָאװ סנעמיוק עטעקַאנ יד טכײלַאב סנַאלובמַא ןופ טכיל

 טימ סעּפוק יד ףיוא סנטָאש עזעירעטסימ ןפרַאװ ייז ,סעדייבעג ענעקנוזעגנייא

 עכלעוו ףיוא ,ןסַאג יד ןופ ןטייז עדייב ףיוא ןרעיומ עטרעטשעצ יד ןופ לגיצ

 ןיוש ךיא ןיב סעמַארָאנַאּפ יד וצ .תוברוח טימ ןעייר עצנַאג ךיז ןעיצ סע

 ןטשרע ןיימ ייב יו קורדנייא םעד רימ ףיוא רעמ טשינ טכַאמ'ס .טניואוועגוצ

 ,ןכנימ ןייק ןעמוקנָא



 25 לטיּפַאק

 דנַאלשטייד ןיא חסּפ

 טקנוּפ ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ןעכנימ ןייק זירַאּפ ןו|

 "ױּפעגנײרַא טָאה גוצ רעד .חסּפ-ברע ןופ גָאט םעד ןיא

 -עגּפָא ךיז ןוא ףָאה-ןַאב םענופ תוברוח יד ןשיװצ טעשז

 בָאה טסיזמוא .ןעכנימ :לדליש ַא טימ ּפולס ַא ןבעל טלעטש יע

 "טניָאשזד; רעד .ןעמענפיוא ךימ לָאז סָאװ ןצעמע טכוזעג ךיא

 יד .ןעמוקנָא ןיימ ןגעוו העידי ַא טקישעגסױרַא ָאי אקווד טָאה זירַאּפ ןיא

 רעייז זיא דנַאלשטייד טימ עיצַאקינומָאק יד ? ןעמוקעגנָא זיא'ס יצ ,זיא עגַארפ

 ,עקידהרצ ַא

 ,םרָאפינוא םענעגָארטעגּפָא ןטלַא ןַא ןיא ,רעטמַאַאביןַאב רעשטייד ַא

 ןיימ טימ ,וצ ןעמ טמוק ױזַאיװ :עגַארפ ןיימ ףיוא ,ףליה-וצ רימ טמוק

 טרידנעמָאקער ?עסַארטש-רעביס ףיוא *טניָאשזדע םוצ ,קעּפעג-טנַאה ןרעווש

 -ירעמַא םעד רַאפ טעברַא סָאװ ןרעּפָאש עשטייד יד ןופ םענייא וצ ךימ רע

 ןעמענ וצ ךימ טיירג זיא שטייד רעד .(ץיירק רעטיור) "סָארק-דער; רענַאק

 יד ןריפּפָא רעירפ רעבָא זומ רע .ףרַאד ךיא ואוו סערדַא םוצ *ּפישזד, ןטימ

 ןיימ טימ רימ ךָאנ ןעמוק רע טעוװ ךָאנרעד .ּפָא טרַאװו רע ןעמעוו ןרישזַאסַאּפ

 סָאװ ,םירג ,ןעמויטסָאק ,קיזומ ,ןסעיּפ יד טימ סנטסַאק עסיורג יד) שזַאגַאב

 ,סרעליּפשיוש-ײהטילּפה-תיראש/ יד רַאפ עקירעמַא ןופ טכַארבעגטימ בָאה ךיא

 -עטילימ עלעיצעּפס יד טימ ןעכנימ ןייק ןלעטשוצ טגָאזעגוצ רימ ןעמ טָאה

 ,(דנַאלשטייד ןייק זירַאּפ ןופ ןריסרוק עכלעוו סקָארט עשיר

 ןעמוק ןוא טרָאװ ןטלַאה רָאנ רע לָאז .רעפָאש ןשטייד ןפיוא טרַאװ ךיא

 ןטשרע םעד ןעװַארּפ ןזומ ךיא לעװ ,טשינ רע טמוק .ךיא טכַארט ,רימ ךָאנ

 ךיא רעכיוררַאפ קידנטרַאװ .ףָאה-ןַאב רענעכנימ ןטרעטשעצ םעד ףיוא רדס

 רע .החרט ןייז רַאפ טערַאגיצ ַא טימ ןטמַאַאב-ןַאב םעד ךיוא דבכמ ןיב ןוא

 טלקיוװ רע .טשינ ךיז רע טניגרַאפ סָאד -- ןרעכיוררַאפ רעבָא ,שזַא ךיז טקוב

 ןַא יו ענעשעק ןיא סע טלַאהַאב ןוא עלעריּפַאּפ ַא ןיא לטערַאגיצ סָאד ןייא

 ןופ ןגיוא יד רעטנורַא טשינ ןעמענ ןשטייד ערעגניא ןופ עטּפָאכ ַא ,רצוא

 ייז ןביג ,טערַאגיצ ןיימ ןופ ביילברעביא םעד קעװַא ףרַאװ ךיא רָאנ יו .רימ

 ןוא טיצרַאפ רע ,סיוא סע טּפַאכ רענייא .טניה יד יו םעד ךָאנ ףרָאװ ַא ךיז

 ,היחמ ךיז זיא
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 ךיז בָאה ךיא .שזַאגַאב ןיימ ןוא רימ ךָאנ ןעמוקעג ָאי זיא רעפָאש רעד

 ,ןײרַא טָאטש ןיא ןרָאפ רימ ןוא *ּפישזד, םעד ןיא ץירּפ ַא יו טצעזעגניײרַא

 רעשטייד רעד ןיא טרָא ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ טָאה ןעכנימ טָאטש יד

 ,גנורעטשעצ עלַאטָאט ַא ךיז רַאפ ןעזרעד בָאה ךיא ,1181 טניז עטכישעג

 ןוא סמואעזומ ,םינינב עשירָאטסיה עטסקיטכיוו יד טימ ןלַאטרַאװק עצנַאג

 -עמַא יד טָאה סָאד .דרע רעד ןופ ןרָאװעג טשיװעגּפָא יו ןענייז ןצנעדיזער

 טימ קלמע קלָאפ ןרע עטעשויעצ סָאד ןעוועג-דבכמ טכַאמ-טפול רענַאקיר

 זיא סָאװ ,טנעמונָאמ-םערוט רעכיוה רעד זיולב ..."ןרינעוואוס-גנוטכינרַאפ;

 ,ץנַאג ןבילבעג זיא ,1871 רָאי ןיא ראזיא ךייט םייב ןרָאװעג טלעטשעגפיוא

 בָאה'כ ..."םולש ןופ ךאלמ? רענעדלָאג רעד ךָאנ טייטש ץיּפש ןייז ףיוא

 ."טניָאשזד, םוצ ןעמוקעגנָא ןענייז רימ .ןכַאל םוצ יו טליפעג

 ,רעפָאש ןשטייד םעד ךיא גערפ -- ?ןלָאצַאב ךיא ףרַאד לפיוו --

 ןעמענ טעװ רע זַא ליפ ךיא ןטעב רע טריבורּפ -- ןטערַאגיצ 5 ---

 ,ןגיוא רָאּפ ַא רימ ףיוא סיוא טצָאלג רעפָאש רעד .,10 םיא ביג ךיא ,ךיוא 3

 -רַאפ ַאזַא ףיוא *! רעה ןיימ ,ןייש-עקנַאד; ַא טימ ןעיירד ןיא ךיז טגיוב רע

 ,טכירעג טשינ ךיז רע טָאה טסניד

 "-שטייד ןיא עטוילַאװ עלעיציפָאמוא יד ןענייז ןטערַאגיצ רענַאקירעמַא זַא

 ןבָאה רעדנעלסיוא רַאפ .זירַאּפ ןיא ךָאנ ןענופעגסיוא ךיא בָאה סָאד --- דנַאל

 רעדָא ,(ןטָאנקנַאב עשירעטילימ) *ּפירקס, .טרעוו םוש ןייק ןקרַאמ עשטייד יד

 טצעז םעד רַאפ .,ןצונַאב טשינ גנורעקלעפַאב עליוויצ יד רָאט סָאד --- ןרַאלָאד

 -ַאגיצ רענַאקירעמַא --- עטוילַאװ עטסרעכיז ןוא עטסעב יד זיא .., .ןייא ןעמ

 ןטערַאגיצ ןימ םעד ןיא ....ןייא ךיוא ןעמ טצעז ,םעד טימ ןעמ טּפַאכ ,ןטער

 רעמ טרעוו יד טָאה עמריפ ערעלוּפָאּפ ַא : זיירּפ ןיא קוליח ַא ןַארַאפ ךיוא זיא

 ךיז ךיא בָאה דנַאלשטייד ןייק רָאפנײרַא ןטשרע ןיימ ייב .עכעלטנייוועג ַא יו

 ,טלעג יװ רעקיטכיוו ךס ַא זיא ןטערַאגיצ לקעּפ ַא זַא טגייצרעביא דלַאב

 םעד ךיא ףערט ןעמעוו -- עדייבעג-?טניָאשזד; רעד ןופ ףיוה ןפיוא

 ,ןוז סרעקָאט םעד השמ) רעזיירד םולש ,ןַאמסדנַאל רענדָארג ַא ?ןטשרע

 טָאה רע ,(טעטימָאק-לַארטנעצ) .ק .צ ןרַאפ טעברַא רע .םורַא ךיז ןּפַאכ רימ

 ןענייז עלַא ? בוט-םוי ברע טקנוּפ רעבָא .ןעמוקנָא ףרַאד ךיא זַא טרעהעג ןיוש

 ןעמעוו וצ ,רעבייג םעס *טניָאשזד, ןופ רָאטקעריד רעד וליפַא ,ןרָאפעצ ךיז

 געט עכעלטע ףיוא ץעגרע ןרָאפעגקעװַא ךיוא זיא ,ןלעטשוצ ךיז ףרַאד ךיא

 ןעמוקעג טשינ ךימ זיא רענייק סָאװרַאפ רָאלק רימ טרעוו'ס .חסּפ דובכל

 רענדָארג לָאצ ַא זַא הרושב יד ןָא ךיוא רימ טגָאז רעזיירד .ןַאב םייב ןטרַאװּפָא

 דנַאברַאפ רענדָארג; םענופ טנעדיזערּפ רעד ,ךיא זַא טסואוורעד ךיז ןבָאה
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 טזָאלעגסױרַא ךיז ייז ןבָאה ,זירַאּפ ןיא ךיז טניפעג ,*עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ

 -עלַאק רעייז רימ טרעוו'ס ,רימ טימ ןעז וצ ךיז ךיירקנַארפ ןייק לַאגעלמוא

 ךרוד ךיז ןעלגומש ןוא ןריקיזיר ייז : טרעה ,רָאנ טרעה .ןצרַאה ןפיוא ענטומ

 עטיירדעצ ַא !ןעכנימ ןיא רָאג ןיב ךיא ןוא זירַאּפ ןיא ןעז וצ ךימ ןצענערג

 ,תונמאנב ,טלעוו

 טריטרַאװקעגנייא ןענייז סע ואוו "טעליב, םעד וצ ךימ טריפ רעזיירד

 -רַאפ ָאי ןענייז סָאװ עקיצנייא יד .ןרָאטקעריד-*טניָאשזד, יד ןופ בור סָאד

 יורפ ןייז טימ ןַאמדירפ פיליפ רָאטקָאד זיא ,ןעכנימ ןיא בוט-םוי ףיוא ןבילב

 ןברוח םעד טבעלעגרעביא ןבָאה ייז ,ןשטנעמ עקיצרַאה ,עביל עדייב .ַאדַא

 ענעבילברַאפ עלַא גנונעדרָא ןיא ןעגנערב ןוא ןשרָאפ טימ ךיז ןעמענרַאפ ןוא

 גנוטכינרַאפ רעשירַאברַאב רעשטייד רעד טימ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ןטנעמוקָאד

 רעייז ףיוא ךימ ןעמענ סנַאמדירפ יד .עּפָאריײא ןיא קלָאפ ןשידיא םענופ

 ךלַאב רימ ךיז טפרַאוו'ס ואוו ,רעמיצ ןיא ךיז וצ רימ ןטעברַאפ ייז ,םערַאוװ

 ןופ ךיז סיוורעד ךיא .ָאנַאיּפ טליּפש ןַאמדירפ יורפ .ָאנַאיּפ א ןגיוא יד ןיא

 ןיימ ןגעוו העידי םוש ןייק ןעמוקַאב טשינ טָאה רעבייג םעס זַא ןַאמדירפ ר"ד

 ךיז ךיא ןעק לייוורעד .טגרָאזעג עקַאט ךיז טָאה רע .,ןעכנימ ןייק ןעמוקנָא

 .רע טגָאז -- רעמיצ סרעבייג ןיא ןענעדרָאנייא

 ךימ טגערפ --- ? רדס םוצ ןייג וצ ואוו טָאה ריא ,ווָאקָאלבַאי טניירפ ---

 ,ןַאמדירפ יורפ

 ןוא ןעכנימ ןיא םענייק טשינ ןעק ךיא -- רעפטנע ןיימ זיא --- ! ןייג --

 | ,טשיג ךימ ןעק רענייק

 -גייא טָאה "טניָאשזד; רעד סָאװ רדס םוצ זנוא טימ ןייג ריא טעוו ---

 -סינכמ ךימ ןַאמדירפ ר"ד חרוא רעד זיא --- ?לָאה-ייליבויא ןיא טנדרָאעג

 ךייא רַאפ ןגירק רימ ןלעוװ הדועס עקידחסּפ יד ןסע םוצ לטיווק ַא -- .חרוא

 !טשינ ןעמ טסע םעד ןָא -- רע טרעכיזרַאפ -- גנַאגנײרַא םייב

 ,טײקרַאבקנַאד טימ גנודַאלנייא יד ןָא-םענ ךיא

 ףיוא טכַאנ עצנַאג ַא ןציזּפָא ןכָאנ ,ענַאװ ַא ןעמענ ,ןשַאװמורַא ךיז ליוו'כ

 ףרַאד םעד ףיוא ? רעסַאװ סייה רעבָא ןעמ טמענ ואוו .,זירַאּפ ןופ ןַאב רעד

 טמענ ואוו .רעסַאװ טלַאק ןייז ןיוש לָאז ,אלימ .,ןביירשרַאפ רעירפ ךיז ןעמ

 -רַאפ ןיימ טיײטשרַאפ ןַאמדירפ יורפ ? ןשיװאוצמורַא ךיז ךוטנַאה ַא רעבָא ןעמ

 זיא ךוטנַאה ַא וליפַא .רעכוטנַאה עריא ןופ םענייא רָאפ טגָאלש ןוא טייהנגעל

 .י.?ןינע רעקיטכיוו ַא ךיוא
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 רדס רעד

 -םס ענייז ןטלַאהעג טָאה רעלטיה ואוו ,*לָאה-ייליבוי, ןקיבלעז םעד ןיא

 "יד; עשידיא טנזיוט רַאפ רדס רעד ןרָאװעג טעװַארּפעג זיא ,סעדער-תומה

 ןיא ײמרַא:-עיצַאּפוקֶא רענַאקירעמַא רעד ןופ ןטַאדלָאס עשידיא ןוא *סייּפ

 -ַאב ןבָאה ,ןקַארפ ענעגָארטעגּפָא ןיא ,"עטױל-לדַא; עשטייד ,דנַאלשטייד

 ןַאמדירפ ר"ד .טיײיצלָאמ ןקידחסּפ םעד טריוורעס ןוא טסעג עשידיא יד טניד

 ,ןסע וצ טקיטכערַאב ךיוא ךימ טָאה סָאװ לטיווק ַא טימ טגרָאזרַאפ ךימ טָאה

 ןופ ךָאנ ךימ טקנעדעג רע) ןָאסלעכָאי ר"ד ןסעזעג זיא שיט םייב זנוא טימ

 "נירג ןישזד ןוא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןופ ןַאמרעב סימ ַא ,ץַארַאב רייד ,(ענווָאק

 ,קרָאײװינ ןופ ןירעטעברַאטימ-"טניָאשזד, ַא ,דלַאוװ

 טימ לורק ןזח ןוא ,זנעג יַאבַאר ןילּפַאשט רעד טריפעגנָא טָאה רדס ןטימ

 טימ ןענָאטרַאק 15 רָאכ רעד טגירק רדס םעד ןטכירּפָא ןפלעה ןרַאפ) רָאכ ַא

 עשידיא טימ טרירָאקעד ןעוועג זיא לַאז רעד ,(ןטערַאגיצ רענַאקירעמַא

 םעד ןקילייה וצ טכיל-טייצרָאי עסיורג 6 טימ ןוא יולב ןוא סייוו ןופ ןענָאפ

 ,םישודק יד ןופ קנעדנָא

 .הדגה רעד ןופ תוישק ריפ יד טגערפ עלעגניא קירָאי-4 סיַאבַאר םעד

 טימ הדגה רעיינ ַא ןופ תוישק ריפ עלעגניא-ייּפ-יד, ַא טגערפ םעדכָאנ דלַאב

 : טריּפָאק טפירשטנַאה

 שרעדנַא טכַאנ-חסּפ עקיטנייה יד זיא סָאװ טימ ? הזה הלילה הנתשנ המ --

 ?ןרעגַאל יד ןיא טנייה זיב ךָאנ רימ ןציז סָאװרַאפ !עקירָאיַארַאפ יד יו

 ןזָאל ןוא הינמרג:תאיצי ןפ הוצמ יד ןייז-םייקמ טשינ רימ ןענעק סָאװרַאפ

 רעטנעָאנ ,ןפיש וצ רעטנעָאנ ,ןגערב יד וצ רעטנעָאנ ,גנוי ןוא טלַא ,טשינ ךיז

 ?דנַאל ןגייא רעזנוא וצ

 רעד ךָאנ ןבעל רעזנוא ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה סָאװ ? הנתשנ המ --

 סָאװרַאפ ? טכַאמרַאפ דנַאל רעזנוא ןופ ןרעיוט יד ןענייז סָאװרַאפ ? גנואיירפַאב

 ןפלָאהעג עטצעל יד ןוא תונברק ןעגנערב וצ עטשרע יד קידנעטש רימ ןענייז

 ? סָאװרַאפ ? סָאװרַאפ ? ןרעוו וצ

 קלָאפ רעזנוא ןופ עגַאל רעד ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה סָאװ ? הנתשנ המ --

 ןשיווצ טמַאזנייארַאפ ,טמותירַאפ קלָאפ רעזנוא זיא סָאװרַאפ ? גירק םעד ךָאנ

 זיב ?ןעוו זיב --- טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןייז רימ ןלעוו ןעוו זיב ? רעקלעפ

 ?ןעוו

 טיירג סָאװרַאפ ? טלעוו רעד ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה סָאװ ? הנתשנ המ --

 טייקמערָא ,תומחלמ וצ ףוס ַא ןעמענ ןיוש טעװ ןעוו ? תומחלמ עיינ ןעמ
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 ןופ טלעוו עיינ ַא ןייטשפיוא ןיוש טעװ ןעוו ? גנוקירדרעטנוא ,טפַאשטכענק

 ןייז ןיוש רימ ןלעוװ ןעוו ? טייהכיילג ןוא טייקכעלרעדירב ,טייהיירפ ,טעברַא

 ? גָאט רעד ןעמוק ןיוש טעװ ןעוו ? רעקלעפ עיירפ ןשיווצ קלָאפ יירפ ַא

 ןעמיוצ טנעקעג טשינ בָאה ךיא ,ןכָארבעצ ךימ ןבָאה תוישק ריפ עיינ יד

 -למרכ ,הצמ סשטיװעשינַאמ : ןופ ןענַאטשַאב זיא וינעמ-רדס יד .ןרערט עניימ

 ,לּפָאג ןפיוא שיילפ ,שיפ עטליפעג ףיוא גנוטיידנָא ןַא ,לארשי-ץרא ןופ ןייוו

 ןָא-זירַאּפ ןופ ,טיטעּפַא טימ ןסעגעג בָאה ךיא .תוקרי-ראש ןוא לפָאטרַאק טימ

 ...סָאװ ןעוועג טשינ ןוא ואוו ןעוועג טשינ .ןעוועג-םעוט טשינ ךיא בָאה

 -ימָאק-לַארטנעצ םענופ סרעייטשרָאפ ןעמוקעגוצ ןענייז שיט רעזנוא וצ

 "גימ) *טקימ, ןופ רעליּפשיוש ַא ךיוא ,טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןופ ,טעט

 רעליּפשיוש םעד ןגָאזצנָא םיא טעב ךיא .(רעטַאעט-טסנוק רעשידיי רענעכ

 סיוורעד ךיא .ןעמוק ןיימ ןגעוו ןרָאיטקַא עקירעביא יד ןוא רעקעב לארשי

 עשידיא טימ ןעגנוטייצ עשידיא עכעלגעט ןעניישרעד דנַאלשטיײיד ןיא זַא ךיז

 סָאװ ןסיוו ןליוו ןדיא .טשינרָאג יו רעסעב --- עשיניײטַאל טימ רעדָא ,טפירש

 ,טלעוו רעד ףיוא ךיז טרעה'ס

 : סיוא ךיז טקירד שיט םייב עמַאד ַא

 ,ןטעצַאק ןיא ןצעזניירַא ןדיא רענַאקירעמַא עלַא טפרַאדַאב טלָאװ'מ--

 זיב ןייטשסיוא ןפרַאד רימ סָאװ םעד ןופ םעט םעד טסואוועג ייז ןטלָאװ

 ! אבה-ךורב רעטשרע רעד .עקירעמַא ןייק ןרירגימע וצ ןריּפַאּפ סיוא טכַאמ'מ

 ,ךיא טכַארט --

 ריא ךיא ביילב -- ןדיא רענַאקירעמַא יד ןגעוו גנוניימ ַאזַא טימ --

 ןרעדנַאװסיױא טפרַאדַאב רעסעב ריא טלָאװ -- רעפטנע ןייק קידלוש טשינ

 ךיז טָאה יז ,טקידלושטנַא ןוא טלטיורעג ךיז טָאה עמַאד יד ...עניכ ןייק

 ,טרעפטנערַאפ ךיז יז טָאה -- טקירדעגסיוא טכעלש

: 
 ,רָאטקעריד- (גנולייוורַאפ) *ןָאשייאירקערק רעד ןעמוקעגנָא זיא ירפרעדניא

 זיא'ס .םרָאפינוא ןשירעטילימ ַא ןיא רוחב רעכיוה ,רעגנוי ַא ,רעבייג םעס

 ןייז ןיא ןַאמ ןדמערפ ַא ןעניפעג וצ גנושַאררעביא עתמא יד םיא רַאפ ןעוועג

 רעייז זיא רעבייג ,ךיא ןיב סָאד זַא טּפַאכעג דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע .טעב

 ןגָאלשרעד וצ ךיז ןיילַא לכש טַאהעג בָאה'כ סָאװ ןוא ןעמוק ןיימ טימ ןדירפוצ

 ךימ ןעמוקעג טשינ זיא רענייק סָאװ ךיז טקידלושטנַא רע .,?טניָאשזד, םוצ

 -עגָאלק ַא זיא זירַאּפ טימ גנודניברַאפ עשינָאפעלעט יד .,ןַאב םייב ןטרַאװּפָא
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 טנעקעג טשינ טָאה רע .טרָאװ ַא טשינ טײטשרַאפ'מ ןוא טשינ טרעה'מ ; עקיד

 .ןָא םוק ךיא ןעוו ןייגרעד

 -סע) *לָאה-סעמ-טניָאשזד; ןיא קיטשירפ ףיוא רעבייג ךימ טמענ טשרעוצ

 -*יּפ-ידע ןוא רענַאקירעמַא עלַא .ןשטנעמ עטלייצעג ןטרָאד ןפערט רימ .(רעמיצ

 סָאװ יד וליפַא .בוט-םוי ףיוא ואוו-ץעגרע ןרָאפעצ ךיז ןענייז עטלעטשעגנָא

 עלַא ןענייז חסּפ דובכל לייוו ,טעּפש ןפָאלש ,ןעכנימ ןיא ןבילברַאפ ָאי ןענייז

 לעיצעּפס טכַאמ ,ןלױּפ ןופ יורפ ַא ,ןיכעק עשידיא יד .טכַאמרַאפ סעסיפָא

 רעדעי ואוו ,זירַאּפ ןיא טייצ שדוח ַא ןייזּפָא ןכָאנ ,"יירב-הצמ/ ַא זנוא רַאפ

 .בוט-םוי עקַאט ָאד ןיוש זיא .,ןטרַאקיזייּפש ףיוא טלייטעגוצ ןרָאװעג זיא ןסיב

 ךָאנ .חוטב ַא זיא רעבייג רעבָא ,ןסע םוצ ןענָאּפוק ךיוא ָאד ףרַאד'מ ,תמא

 ןלעטשוצ ןיוש ךיא לעװ ,ןענָאּפוק-סע יד טימ ןגרָאזרַאפ ךימ רע טעוו בוט-םוי

 ,ךיוא קיטשירפ םעד רַאפ

 "יובעג רענַאקירעמַא ןַא זיא רע שטָאכ ,טַאי רעשימייה ַא זיא רעבייג

 ,"יבַאי; : דלַאב רע טריסערדַא ךימ .םעס ןפור םיא לָאז'כ ךימ טעב רע ,רענער

 רַאפ ןגירקסורַא סָאד ןעמוקעגנָא םיא זיא'ס רעווש יו רימ טלייצרעד רע

 ר"ד .,דנַאלשטיײד ןייק ןעמוקוצנירַא שינעבילרעד עשירעטילימ יד רימ

 סוישול לַארענעג ייב םינינע עשידיא ןופ רעטערטרַאפ רעד ,ןייטשנרעב ּפיליפ

 ןייק טשינ לי טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד ,רימ רַאפ טימעג רעייז ךיז טָאה ,יילק

 ,עשיגַארט ַא זיא ןדיא יד ןופ עגַאל יד ...סרעקוקכָאנ רענַאקירעמַא עליוויצ

 ָאטשינ .רענַאקירעמַא יד רַאפ וליּפַא ןבעל רעווש ַא רעייז זיא'ס ; עקידשואי ַא

 טשינרָאג ןיוש זיאס .,ןסע םוצ ןענַארָאטסער ןייק ,עיצַאטרָאּפסנַארט ןייק

 -נָא רימ רע טיג -- ענָאדַאמירּפ ןייק ןייז טשינ ןעמ ןעק ָאד .קינקיּפ ןייק

 רע טיג -- !"רעס-סעי; ַא טימ ביל רַאפ ןעמעננָא ץלַא זומ ןעמ --- ןרעהוצ

 ןריקיטירק רַאפ .םענייק רַאפ ןגָאלקַאב טשינ ךיז ןעק'מ --- עיצקעל ַא רימ

 רעשירעטילימ רעד ךרוד טרירוזנעצ טרעוו ץלַא .סױרַא דלַאב ןעמ טקיש

 ףעז ףרַאד'מ .טרָאװ ַא טימ קיטכיזרָאפ ןייז ןעמ ףרַאד .טכַאמ-עיצַאּפוקָא

 -- רעבייג רימ טגָאז -- םעלבָארּפ רעטסערג רעזנוא ....ןגייווש ןוא ןרעה

 "מָאקַא וצ ךימ ןרעגַאל יד ןיא ןרָאפ ןלעוו לָאז סָאװ טסינַאיּפ ַא ןגירק וצ זיא

 ,ןרינַאּפ

 ."סָארק-דער, רענַאקירעמַא םוצ *ּפישזד, ןייז טימ ךימ טריפ רעבייג

 ןַאלעב וצ עמַארגעלעט ַא קיש ךיא ."ַאלָאקיָאקָאק; ַא ךיוא ןעמ טגירק ןטרָאד

 -טרַאק-טסָאּפ ךיוא קיש ךיא .םולשב ןעמוקעגנָא ןיב ךיא זַא ,קרָאיײוינ ןייק

 ןיימ ףיוא ןרעפטנע רימ לָאז'מ יז טעב ךיא .ןַאטינַא ןוא ןיקעשזד וצ ךעל

 קירוצ ןרָאפ רימ ןוא לַאנרושז ןטלַא ןַא ןיא ןיירַא קוק ךיא ,סערדַאדזָאיּפ-יע;
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 ואוו *עלַאה-ריב; יד יײברַאפ רימ ןרָאפ געוו ןפיוא ."טעליב-טניָאשזד; םוצ

 -- רעבייג רימ טלייצרעד -- ןטרָאד ,יײטרַאּפ-יצַאנ ןייז ןפַאשעג טָאה רעלטיח

 טָאה'מ ,סיצַאנ עטשרע יד ףיוא *שטוּפ, רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד ךיוא זיא

 ,ךיא גָאז -- הרּפכ ענייר ענייש ַא ,טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ייז

 "נָאי ןופ) גרעבנעזָאר יַאבַאר וצ ןדַאלעג רעבייג זיא רדס ןטייווצ םוצ

 -גיק ייווצ טָאה רע .רדס םוצ ךיוא ךימ טעברַאפ גרעבנעזָאר יַאבַאר ,(סרעק

 ,עניזוק ַא סנייז ךיוא טניואוו םיא טימ .לרעטכעט ַא טימ עלעדנוז ַא ,ךעלרעד

 -לָאמ ןקידחסּפ םעד טיירגעגוצ יז טָאה סָאד .רעדניק ייווצ טימ *יּפ-יד, ַא

 רעדניק יד .טיזיוו ַא ףיוא עקירעמַא ןיא זיא יורפ סיַאבַאר םעד לייוו ,טייצ

 ,ריא ךָאנ רעייז ןעקנעב

 רע ,ןיוועל םוחנ לארשי-ץרא ןופ חילש ןטימ ךיז ךיא ןעקַאב רדס םייב

 רימ .םרָאפינוא ןשירעטילימ ןשילגנע ןַא טגָארט רע .תונכוס יד טערטרַאפ

 ,הדגה רעד ןופ ןעגניז ןוא ןגָאז ץוח .טנוװָא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא ןעגנערברַאפ

 ,רעדיל-לארשי:ץרא ןוא עשידיא ןעגנוזעג ךיוא רימ ןבָאה

 -רַאפ לייוורעד ןעק ךיא זַא רעבייג רימ טגָאז ,רדס םענופ קידנעמוקקירוצ

 -קעווַא זיא רע ,רעמיצ (סקנָארב יד ןופ) סָאריּפַאש ןָאמָאלָאס יַאבַאר ןעמענ

 סמענעי ןעמענרַאפ וצ םעווקַאבמוא ךיז ליפ ךיא .בוט-םוי רעביא זיב ןרָאפעג

 ןסיוו טזָאלעג ןיוש רימ ךָאד טָאה רעבייג ? ךיא בָאה הרירב ַא רָאנ ,רעמיצ ַא

 ךימ זיא ןפָאלש ןייג ןרַאפ ...ענָאדַאמירּפ ןייק ןייז טשינ ןעמ ןעק ָאד זַא

 טייצ-חסּפ זַא ךיז טנָאמרעד רע ןוא *ַאלָאק-ַאקָאק, ַא ךָאנ טימ דבכמ םעס

 רעטַאעט-טירטס-טַאנלָאװ רעיפלעדַאליפ ןיא ןעמענטימ עמַאמ ןייז םיא טגעלפ

 -- עקטָאירטַאּפ עטנערברַאפ ַא עניימ זיא עמַאמ ןייז ,ןליּפש ןעז וצ ךימ

 םעד ןיא שזא ןריפנעמַאװצ זנוא טעװ לרוג רעד זַא סייוו ייג ,רע טכַאל

 -- רע טנָאז -- ןעמַאמ ןייז ןביירש טעװ רע .דנַאלשטייד םענעטלָאשרַאפ

 ,ןביולג טשינ ךיז יז טעװ

 רַאפ ןעיױרטרַאפ ןיוש ךיז ךיא לָאז יצ העד רעד טימ ךיז גָאלש ךיא

 זַא ליפ ךיא ? ןטרַאװ ךָאנ לָאז ךיא יצ ,ןינע ןכעלנעזרעּפ ןיימ ןגעוו ןרעבייג

 ,ץנעדיפנָאק ןיימ ןיא ןעמענוצניירַא םיא רשוכה-תעש ַא זיא טציא

 -- םיא ךיא ריטנעמילּפמָאק --- רוחב רעליואוו ַא רעייז טסיב !םעס --

 רשפא ,ןצרַאה ןפיוא רימ טקירד סע סָאװ ןלייצרעד ךיא ןעק ריד זַא ליפ ךיא

 ךיא בָאה ןכָאװ ריפ עצנַאג .ןָאט וצ סָאװ ןבעג-הצע ןַא ןענעק רימ וטסעוו

 ןענעק וצ ידכ ןריט עלַא ןגָאלשעגּפָא בָאה'כ ,זירַאּפ ןיא טעשטומענּפָא ךיז

 א ןיא ,ןטרָאד זַא טסואוורעד ךיז בָאה ךיא .ךיירטסע ןייק ןגירקניײרַא ךיז

 ַא סעקטָאמ רעדורב ןיימ ,עצינעמילּפ ַא עניימ ךיז טניפעג רעגַאל-ייּפ"יד;
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 ןופ ןבילבעג-ןבעל זיא סָאװ עקיצנייא יד זיא יז ,קינָאלבַאי ַארָאד ,רעטכָאט

 ּפמעק ןיא זיא יז .רעדניק ערעייז ןופ ןוא רעדירב ןוא רעטסעוװש עניימ

 רעד ףיוא טשינ םענייק יז טָאה ךימ ץוח .ךיירטסע ,זדניל ןיא דיישגעוו

 ,טלעוו

 ןיימ וצ ךיירטסע ןייק וצ ןעמ טמוק ױזַאיװ ,הצע ןַא רימ ביג ,םעס ---

 ןופ ןרעגַאל יד רעביא רוט ןיימ ףיוא סױרַא רָאפ ךיא רעדייא ? עצינעמילפ

 יַארָאד עצינעמילפ ןיימ טימ ןעז ךיז טלָאװעג רעייז ךיא טלָאװ ,דנַאלשטייד

 ךיא .רעטכָאט ַא סרעזנוא יוװ ןיוש ןענעכעררַאפ ךיא ןוא ַאלעב יורפ ןיימ ןעמעוו

 גונעג ןיוש טָאה יז .םונהיג םענעי ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ךיז ןפלעה ריא ליוו

 ןגיוא יד ןיא רימ ךיז ןלעטש ןרערט ...ןבעל גנוי ריא ןיא ןטילעג

 ןצנַאג ןטימ ךיז ךיא רילָארטנָאק --- םעס ,ץרַאה ןיימ רָאפ ךיז לעטש ---

 רימ וט ....עּפָאריײא ןיא ךיז ןיפעג ךיא זַא טשינ וליפַא ךָאנ טסייוו יז --- חוכ

 .עצינעמילּפ ןיימ טימ ןעז וצ ךיז רימ ףלעה ,םעס ,הבוט יד

 ןוא טכַארט ,טכַארט רע .השקב ןיימ ןופ טרירעג קרַאטש זיא רעבייג

 : רימ וצ רע טגָאז ךעלדנע

 {דנַאלשטייד רַאפ רָאנ ןטליג ןריּפַאּפ עשירעטילימ ענייד ,יבַאי ,רעה ---

 וצניהַא ןרָאפ וצ .ןצענערג ערעדנוזַאב טימ ,דנַאל רעדנוזַאב ַא זיא ךיירטסע

 -עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא רעד ןופ שינעביולרעד עלעיצעּפס ַא ןבָאה ןעמ זומ

 ןגרָאמ עק ךיא טייוו יו ףיוא ןפלעה ריד לעװ ךיא .ךיירטסע ןיא טכַאמ

 וצ ?ּפישזד; ןיימ ןיא ריצַאּפש ַא ןּפַאכ רימָאל .בוט-םוי געט עטייווצ יד זיא

 יד ןזָאלכרוד זנוא טעוו'מ יצ .גרובצלַאז ןבעל ץענערג רעשיכיירטסע רעד

 רימ ןלעוװ ,טשינ רעמָאט .ןריטנַארַאג טשינ ךיא ןעק םעד ףיוא -- ץענערג

 "נייא זנוא סע ךיז טעװ רשפא ,ןריקיזיר רימָאל .ןעכנימ ןייק ןרעקקירוצ ךיז

 ַא ריד רַאפ (קורדסיוא-רעגַאל) *ןריזינַאגרָאק ןעמ ףרַאד טשרעוצ ...ןבעג

 ןָאט-ריר ַא טשינ ךיז ןעמ ןעק רעדיילק עליוויצ ןיא ,םרָאפינוא ןשירעטילימ

 ןצרוק) *ּפענ; ַא ןּפַאכ רימָאל .ןגרָאזרַאפ ןיוש ךיא לעװ סָאד .ץעגרע ןיא

 ,ךיירטסע ןייק ןַאבָאטוָא ןטימ ןזָאלסױרַא ךיז רימ ןלעוו גָאטרַאפ ןוא (למערד

 .ןפָאלשרַאפ טשינ לָאז רע רעגייז-קעוו םעד ןָא-טלעטש רעבייג

 טכַאמעגוצ ןעד טָאה רעװ לייוו ,ןקעװ טפרַאדַאב טשינ םעס טָאה ךימ

 ןיימ טימ ןעז ךיז עקַאט רָאפ ךיא יצ ,טשינ רימ ךיז טביולג'ס ? גיוא ןַא טימ

 ַא טימ ןגרָאזרַאפ וצ ךימ ןזיוװַאב טָאה םעס .עצינעמילּפ רענעבילבעגנבעל

 -עגסיוא רע טָאה דמעה עשירעטילימ ַא ,ןזיוה רָאּפ ַא ,לקער ןשירעטילימ

 אפ טנעקעג ךיז ןבָאה ןעמרָאפינוא סרעבייג ןיא .ןַאמדירפ רייד ייב טגרָאב

 טנעקעג ָאי בָאה ךיא סָאװ עקיצנייא סָאד .. .ךיא יו עכלעזַא ייווצ ןעשטשעמ
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 בָאה'כ .עלעטיה ַא ןוא (עדניב) *יַאט, עשירעטילימ יד ןעוועג זיא ,סנייז ןגָארט

 ,ןַאמ-רעטילימ רענלָאּפ ַא -- טנעקרעד טשינ ןיילַא ךיז ןוא ןָאטעגנָא ךיז

 םעס ךימ זיא ,ירפ-וצ ךָאנ זיא *לָאה-סעמ, ןיא קיטשירפ ןסע וצ ! תונמאנב

 -עשזדירפער םעד ןופ (טפַאז-ןעמיולפ) "סושזד-ןורּפ; עלעדנעק ַא טימ דבכמ

 -- רימ רע טרעלקרעד --- ןטקודָארּפ רענַאקירעמַא יד .רעמיצ ןייז ןיא רָאטיײר

 -לכמ טגירק'מ ואוו טפעשעג שירעטילימ ַא) "סקע-יּפ, ןיא ןייא רע טלדנַאה

 -כערַאב ךיוא ךימ טעװ סָאװ דרַאק ַא טימ ןגרָאזרַאפ ךיוא רימ טעוװ רע ,(בוט

 ךעלדנעק עכעלטע קַאז-קור ַא ןיא ןָא טּפוטש רע ,"סקעייּפ, ןיא ןפיוק וצ ןקיט

 ךיז ןצעז רימ ,טַארַאּפַא ןשיפַארגָאטַאפ "אקיילג ןייז ,ןטערַאגיצ ,ידנעק טימ

 ,ךיירטסע ןייק געוו ןפיוא ַאדייה ןוא ?ּפישזד, ןיא ןיײרַא

 -לגיא; סרעלטיה גרעב-ןעירַאװַאב יד ןופ סױרַא טבעווש סנטייוו ןופ

 ןעוועג ןענייז ןוַארב ַאוויא בייוו-סּפעק ןייז ןוא רע ואוו (טסענירעלדָא) "טסענ

 .ייבש טימ טקעדַאב ךָאנ זיא גרַאב םענופ ץיּפש עמַאס רעד .טסעג עטפָא

 .געוו רעטרעטסַאלפעג ַא טריפ גרַאב-ּפָארַא ןוא-ףיױרַא זַא רימ טלייצרעד םעס

 ןעמ טרָאפ ןטרָאד ןופ ,לענוט רעטיירב ַא ןטינשעגכרוד זיא אפוג גרַאב ןיא

 ןופ טייו טשינ ,רָאטיײװעלע ןַא טימ גרַאב ץיּפש םענופ ּפָארַא-ןוא-ףיורַא

 -רָאפ זיא'ס ואוו ,ןעדַאגסעטכרעב ןיא ץַאלּפ-טרָאזער רעד ךיז טניפעג ןטרָאד

 -רעבמעשט ןוא ןרעלטיה ןשיװצ ףערטנעמַאזוצ רעשירָאטסיה רעד ןעמוקעג

 ,םעריש ןטימ ןייל

 גרעב-ןּפלַא ןעירַאװַאב יד ןופ םענייא ןיא זַא ךיוא רימ טלייצרעד םעס

 קירבַאפ יד .ןרָאטָאמ-ןַאלּפָארע-טדימשרעסעמ ןופ קירכַאפ עסיורג ַא ןעוועג זיא

 "עג ןענייז ןטרָאד .גרַאב ןיא רעטעמָאליק 10 עצנַאג ףיוא ןגיוצעג ךיז טָאה

 ןעועג ןענייז גרַאב ןיא ןעגנַאגנײרַא יד .ןסובילארט ןוא ןסובינמָא ןרָאפ

 גרַאב ןכרוד ןגיוצעג ךיז ןבָאה קירבַאפ רעד ןופ סנעמיוק יד .דשזַאלפומאק

 לָאז ךיור רעד ידכ ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא טייוו-ןליימ טקעטשעגסױרַא ןוא

 םורַא ױזַא .ןענופעג ךיז טָאה קירבַאפ יד ואוו ןטרָאד ןופ ןעמוקסױרַא טשינ

 טרידרַאבמָאב ןבָאה ייז ןעוו ןענַאלּפָארע רענַאקירעמַא יד טריפרַאפ ןעמ טָאה

 עלעטעטש סָאד ןעוועג ךיוא זיא קידבַאפ-גרַאב רעד ןבעל .טנגעג ענעי

 ,טײליָאּפַאטסעג ,סַאליװ ענעליוהרַאפ ןיא ,טניואוועג ןבָאה ןטרָאד .זַארעבָא

 -לךרַאבמָאב רענַאקירעמַא יד ןופ ןליוהרַאפ ןעוועג ךיוא זיא עלעטעטש סָאד

 ,וצניהַא ןעמוקוצ טנעקעג טשינ ןבָאה ייז ,סרער

 ןענייז ,גרובצלַאז ןופ רעטעמָאליק עכעלטע ,ץענערג רעשיכיירטסע רעד ייב

 ,ןליבָאמָאטױא ,רענעגעוװ-טסַאל עשירעטילימ טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןיוש

 ןטימ ןרָאפעגוצ זיא םעס .עיזיווער-ץענערג רעד ףיוא טרַאװעג ןוא *סּפישזד,
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 ןעועג זיא רע ןעוו ,קירוצ טייצ ַא טימ ,לביטשיךַאװ םוצ ךיילג *ּפישזד;

 -ץענערג רעד ןופ *סעיָאבע עכעלטע טריפַארגָאטָאפ רע טָאה ,גרובצלַאז ןיא

 ךעלדליב יד .רעדליב יד ןופ סעיּפָאק ןקיש וצ טגָאזעגוצ ייז טָאה רע .ךַאװ

 ייב ןטַאדלָאס יד ןשיוצ טלייטעגנייא ייז ןוא ךיז טימ ןעמונעגטימ רע טָאה

 ךַאװ רעד ןופ ןטַאדלָאס ערעדנַא טריפַארגָאטָאפ ךיוא טָאה רע .ץענערג רעד

 ,תוחּפשמ ערעייז וצ ןקישוצמייהַא ךעלדליב יד ןעגנערב וצ טגָאזעגוצ ייז ןוא

 ףיוא טגערפעג טשינ ןבָאה ייז זַא *טַארביינַאּפ; ױזַא ייז טימ ןרָאװעג זיא רע

 "טסע ןייק ץענערג יד טזָאלעגכרוד זנוא ןוא (ןריּפַאּפ-עזייר) *סרעדרָא-לװַארט;

 -רעביא ,םעטָא םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ *ּפישזד; ןיא ןסעזעג ןיב ךיא ,ךייר

 ...טמעטָאעגּפָא טשרע ךיא בָאה ,םולשב ןעמוקעג

 טשטניוו -- זדניל ןייק געוו ןפיוא ןטלַאהרַאפ טשינ רָאנ זנוא לָאז'מ ---

 ,הרבח ערעטיב ןענייז (ייצילָאּפ עשירעטילימ) *סייּפ-םע, יד -- םעס ךיז

 ןענייז ןקירב עלַא .רעכעלרעפעג ַא זיא זדניל ןייק גרובצלַאז ןופ געוו רעד

 -גרַאב ןוא ףױרַא-גרַאב עקיטייז ףיוא ןּפעלשרַאפ *ןרוטעד, יד .טרעטשעצ

 "רעביא יד ףיוא .ךַאילש ןפיוא קירוצ ןעמוקוצפיורַא רעווש זיא'ס ,ּפָארַא

 "וָאבניערק :טפירשפיוא עקיברַאפליפ יד ןלָאמעגפיוא זיא טנעוו ענעבילבעג

 -ענעג רעטנוא עיזיוויד-ןעקנַאט יד זיא סָאד ,(עיזיוויד-ןגיובנגער) "ןָאשזיוויד

 "עט יד ןעמענרַאפ וצ עטשרע יד ןעוועג זיא סָאװ ,ןאטעּפ שזדרָאשזד לַאר

 ןגעוו ענעי ףיוא קידנגָאי ךיז ןרָאװעג טעגרהעג זיא ןאטעּפ לַארענעג) עירָאטיר

 ,(לרוג ןופ לציּפש ַא . .,המחלמ רעד ךָאנ ןיוש *ּפישזד, ַא טימ

 ןגעמ געוו ןפיוא ןסע וצ סעּפע ןגירק ןופ .,ץרַאה סָאד ןדייב זנוא טשלח'ס

 זדניל ןייק געוו ןפיוא ןייז ָאי טעוו'ס זַא טניימעג טָאה םעס ,ןסעגרַאּפ רימ

 רעבָא .(לטשרואוו ַא טימ עװַאק ַא ןּפַאכ וצ) *רַאב-קענס, רעשירעטילימ ַא

 רענַאקירעמַא :טפירשפיוא ןַא טימ לדליש ַא ןקרעמַאב רימ ,סנױזַא ָאטשינ

 ןוא סרענלעק עשטייד יד ייב טעב םעס .ּפָא ךיז רימ ןלעטש ,בולק-ןריציפָא

 ןוש .רעפטנע רעד זיא -- טשינרָאג ןבָאה ייז .ןסע וצ סעּפע סרענידַאב

 ףיונוצ ךיז ןעמוק ןריציפָא יד .טנַאיװָארּפ ףיוא ןטרַאװ ייז יו געט עכעלטע

 עכעלטע ןשטייד יד ייב סיוא טלטעב םעס ...ןרוכיש ייז ןוא טנוװָא ןיא

 ,ןטערַאגיצ טימ טלָאצַאב ןוא טיורב ןקַאבעג-טלַא ךעלקיטש

 ןועמש ןוא ַארַאד

 םענופ טייז רענעי ףיוא .גָאטיײב ןרָאפעגנײרַא רימ ןענייז זדניל ןיא

 סנטייוו ןופ ,ךיירטסע ןיא ענָאז עשיסור יד זיא ,קירב ןרעביא ,"בוינאד, ךייט
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 ,רָאלײט ּפמעק ןפיוא ךָאנ ךיז ןגערפ רימ ,ןענָאפ עטיור ייווצ טרָאד ןרעטַאלפ

 טימ טלגנירעגמורַא זיא רעגַאל רעד .,דיישגעוו רענגַאל-*יּפ-ידע רעטציא

 ןשירטקעלע םעד ןָא רעבָא ,סיצַאנ יד ייב יװ ןטָארד עקיכעטש עקיבלעז יד

 -לעמ דליש עסיורג ַא ,ךַאװ עשירעטילימ ַא טייטש רעיוט םייב ....םָארטש

 ןיא גנַאגנײרַא רעד זיא רעכיירטסע עליוויצ ןוא טייל-רעטילימ רַאפ :טעד

 !ןטָאברַאפ גנערטש רעגַאל

 "ילימ רעד ןייא טייטש ןטרָאד .עלעקזייה ןיילק ַא טייטש רעיוט ןבעל

 טנזיוט 6 זיב 5 ןופ ךיז ןעניפעג סע ואוו ,רעגַאל םענופ טנַאדנעמָאק רעשירעט

 טנַאדנעמָאק םוצ ךיז טעדלעמ רעבייג .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ --- ןדיא

 ַא טימ ןעז ךיז ןפרַאד רימ זַא השעמ ַא םיא טלייצרעד רע .רעגַאל םענופ

 ,טנַאדנעמָאק רעד ,ןריּפַאּפ-סגנורעדנַאװסיױא עריא עגונב עילימַאפ רעשידיא

 ןרָאפוצנײרַא זנוא טביולרעד ,ריציפָא רענַאקירעמַא רעקיטומטוג ,רעגנוי ַא

 ,רעגַאל ןיא

 יד ןגעו טנעײלעגנָא ןוא טרעהעגנָא גונעג ךיז ךיא בָאה טלָאמעד זיב

 ףיוא ךיז טניפעג הטילּפה-תיראש יד עכלעוו ןיא ןדנעטשמוא עכעלביולגמוא

 טָאה סָאװ ,רעגַאל-דיישגעוו םעד ןופ דליב סָאד רעבָא ,דרע רעקיטולב רעד

 -רָאפ טנעקעג טשינ ךיז ךיא בָאה סָאד -- ןגיוא עניימ רַאפ טקעלּפטנַא ךיז

 עטָאלב ןייק טָאה ,טכַאנ רעד ךרוד טנגערעג ,סיוא טזייוו ,טָאה'ס .ןלעטש

 -עגפיונוצ רעביא ,ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ןענייז ןעיורפ .טלעפעגסיוא טשינ

 ןיא םילכ ענעכעלב ןענַאטשעג ןענייז לגיצ יד ףיוא .,לגיצ עכעלטע עטגייל

 -ניק ענעסירעגּפָא ,ךעלרעייפ יד רעטנוא סעּפע טכָאקעג ךיז טָאה'ס עכלעוו

 ,טפיטשעג ןוא טליּפשעג ךיז ,ךעלקעשָאל יד יװ ןפָאלעגמורַא ןענייז ךעלרעד

 ןעמרָאפינוא רענַאקירעמַא ןיא ןָאטעגנָא ,"ּפישזד, ןטימ ןעמוקנָא רעזנוא

 יד ןופ ּפעק יד טקורעגסױרַא ןבָאה ןדיא .ריגיינ סיורג ןפורעגסױרַא טָאה

 -רעדנואוורַאפ ,ןסיורד ןיא ןעמוקעגסױרַא ןענייז ערעדנַא .ןקַארַאב ענרעצליה

 ךיז רימ ןבָאה ןקַארַאב יד ןופ םענייא ןבעל .,טיזיוו ןקידמיצולּפ םענופ עט

 עטּפָאכ ַא ןופ טלגנירעגמורַא ןרָאװעג רימ ןענייז עגר ַא ןיא ,טלעטשעגּפָא

 -גניאושט, ךעלקיטש טימ ןעוועג-דבכמ דלַאב ייז טָאה םעס .ךעלרעדניק

 ,יורטוצ רעייז ןענואוועג דלַאב רימ ןבָאה םעד טימ ןוא (ימוג-ייק) *םַאג

 ןירענדָארג ַא ךיז טניפעג'ס ואוו ריא טסייוו רשפא : ןדיא ַא ייב גערפ ךיא

 יורטוצמוא טימ ןָא ךימ טקוק דיא רעד ? קינָאלבַאי ַארָאד ,ַארָאד ןעמָאנ ןטימ

 ,טשינ טרעפטנע רע .טכיזרָאפ ןוא

 ןבָאה עכלעוו ןעיורפ יד וצ ךיז ךיא דנעוו -- !לקנָא ריא ןיב ךיא --

 ארומ טשינ טָאה .ןעז יז ןעמוקעג ןיב'כ --- דייר עניימ וצ טרעהעגוצ ךיז
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 ,*טניָאשזד; ןופ ,ןדיא ןענייז רימ .ןעמרָאפינוא רענַאקירעמַא ןגָארט רימ סָאװ

 ?ךיז יז טניפעג ואוו ?ָאד ךָאנ יז זיא ,רימ טגָאז ,הבוט ַא רימ טוט

 :קַארַאב ןופ טקורעגסױרַא ךיז טָאה יורפ ַא

 יז לָאז ןעד ואוו !ָאד יז זיא יאדוװַא ? קינָאלבַאי עקרָאד ? עקרָאד --

 טניואוועג ןבָאה ןַאמ ריא טימ עקרָאד ? ןענַאד ןופ סױרַא ןעד זנוא טזָאל'מ ? ןייז

 ןַאמ ריא .תוברוח יד ןופ רענייא ףיוא ןָא יז טזייוו --- קַארַאב םענעי ןיא

 ,ןיילַא ךיז רַאפ ,קַארַאב רעדנַא ןַא ןיא טריפעגרעבירַא ןטכענ יז טָאה ןועמש

 עקרָאד .,ריא רַאפ גנע-וצ ןעוועג ָאד זיא ןעמַאזוצ ךעלרָאּפ ערעדנַא יד טימ

 ...טעּפמיק ןיא גָאט עדַאיל ַא ךָאד ךיז טכיר

 סַארָאד רעהַא ףור -- לרוחב ַא ייב ךיז ךיא טעב --- הבוט ַא רימ וט ---

 -עמַא ןופ לקנָא ריא ןיב ךיא ,ָאד ןיב ךיא זַא טשינ ייז גָאז ,ןענועמש ,ןַאמ

 ,ןדנעטשמוא עריא ןיא ןקערשרעביא טשינ יז ליוו'כ ,עקיר

 ןליוק עסייה ףיוא יוװ ייטש ךיא .ןענועמש ןפור ןפָאלעג זיא לרוחב רעד

 -נַאװצ עלעטימ יד ןיא ןַאמרעגנוי ַא ,ןועמש ןעמוקעגנָא זיא דלַאב .,טרַאװ ןוא

  ןעקרעד ךיא .רָאה עטזיורקעג טימ םינּפ רעשיטַאּפמיס ,רענייש ַא ,רעקיצ

 ,טקישעגוצ זנוא טָאה ַארָאד סָאװ עיפַארגָאטַאפ רעניילק ַא ןופ ךיילג םיא

 -עג טשינ ןגיוא ענייז טלָאװ רע יו סיוא טפור ןוא ןייטש טביילב ןועמש

 : טביולג

 !? לקנָא ---

 רעסערג טרעװ זנוא םורַא ןדיא טימ לדער סָאד .םורַא ךיז ןּפַאכ רימ

 "יא רעקידמיצולּפ רעד ןופ זעוורענ רעייז זיא ןועמש .טונימ וצ טונימ ןופ

 ,גנושַאררעב

 ,ןסיוו ךיא ליוװ --- ? ַארָאד טכַאמ סָאװ ---

 רימ ןבָאה ןטכענ זיב -- רימ רע טרעכיזרַאפ --- טוג ץנַאג טליפ יז ---

 טציא בָאה ךיא ...גנע-וצ זיא ןטרָאד רעבָא ,קַארַאב םענעי ןיא טניואוועג

 רַאפ רעמעוװקַאב ןייז טעוװ ,ןײלַא ןייז רימ ןלעוװו ןטרָאד .ץַאלּפ ןרעמַארעג ַא

 טָאה'מ סָאװ ןרעדנואוו ךיז טעוװ ַארָאד ,לקנָא ,טמוק ...דניק ןטימ ןַארָאד

 ,..!טמוק ...ןפורעגקעװַא םיצולּפ ךימ

 ַא ןעוועג זיא טרָאד ,עמרַאזַאק עקידייל ַא ןענַאטשעג זיא רעגַאל ןרעטניה

 טָאה'מ ,עניטסעלַאּפ ןייק 'ב הילע טימ קעװַא ןענייז סָאװ גרַאװגנוי ןופ ץוביק

 ןופ ןבילבעג זיא .ןצייה וצ רעצעלק ןוא רעטערב יד ןסייר ןעמונעג דלַאב

 רעטערב ,לגיצ טימ ןפרָאװעגנָא ןעוועג זיא םורַא ןוא םורַא .הברוח ַא םעד

 -עצ רעד ןופ לקניוו ַא רעטערב טימ טמױצעגּפָא טָאה ןועמש ,רעצעלק ןוא

 ,רעטסנעפ ַא ,ריט עטלַא ןַא טלעטשעגניירַא טָאה רע ,עמרַאזַאק רעטרעטש
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 טָאה ,טלעפעגסיוא טשינ ןבָאה ךעלטנעוו יד ןיא סענורַאּפש ןייק שטָאכ ןוא

 ,ןײלַא ךיז רַאפ החונמ-םוקמ ַא ןסייהעג ןיוש סע

 ,ריט רעד וצ ןעמוקעגוצ יז זיא ,ןעמוקנָא ןצעמע טרעהרעד טָאה ַארָאד

 ,טפצלּפעג עדנוקעס ַא ףיוא ןבילבעג יז זיא ,םרָאפינוא ןיא ךימ קידנעעזרעד

 :ןגירשעגסיוא יז טָאה דלַאב רעבָא

 ןועמש .,סמערָא עניימ ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא יז ןוא --- !!!לקנָא ! לקנָא --

 -עגקעוַא יז ןוא קַארַאב-"דחוימ-רדח; םעד ןיא טריפעגניײרַא יז ןבָאה ךיא ןוא

 םעס ,ןפָאלשעג ןענייז ייז רעכלעוו ףיוא ערַאנ רענרעצליה רעד ףיוא טצעז

 רָאג יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא ַארָאד .,ןיילַא טזָאלעג זנוא ןוא סױרַא זיא רעבייג

 ,ןטַאנָאמ עכיוה

 ץרַאה סָאד ...ןעמוק טעוו ריא זַא ליפעג ַא טַאהעג בָאה'כ ,לקנָא ---

 עטנַאט יד -- ךיז וצ יו טעשטּפעשעג ַארָאד טָאה --- ...טגָאזעג רימ טָאה

 "עמַא רעביא רוט ַא ףיוא ןרָאפעגסױרַא טנייז ריא זַא ןבירשעג רימ טָאה ַאלעב

 טמוק יו :זָאנ רעד ןיא ןיירַא דלַאב רעבָא זיא רימ ....עדַאנַאק ןוא עקיר

 ,לכימרעדניב ּפמעק ןיא ? ןליּפש ןרָאפעגטימ טשינ זיא עטנַאט יד סָאװ סע

 יורפ ןייז טימ רעזייר בייל ,רענדָארג ַא ךיז טניפעג ,ןענַאד ןופ טייוו טשינ

 רעטלַא ןַא ןיא טנעיילעג טָאה רע זַא טגָאזעג רימ טָאה רע ,לרעטכעט ןוא

 טעװ ריא זַא טסואוועג בָאה ךיא ..,זירַאּפ ןיא ןטרעצנָאק טיג ריא זַא גנוטייצ

 ַאלעב עטנַאט סָאװ ךעלקעּפ יד טיירג ןעייטש טָא ? טעז ריא ..,לקנָא ,ןעמוק

 רָאנ יז לָאז ...טעּפמיק םוצ ןפרַאד לעוו'כ סָאװ ןכַאז יד טימ טקישעג טָאה

 א יו טגרָאזרַאפ ץלַא רימ טָאה יז ,ַאלעב עטנַאט ןיימ ,ןייז טנוזעג ןוא ןבעל

 טימ ןייא ךיז טלַאה יז רעבָא ,ןגיוא יד ןיא ריא ךיז ןלעטש ןרערט ...עמַאמ

 ...ןענייוו וצ טשינ תוחוכ עלַא

 ךיא ךוז -- ענדָאמ רעייז ןעמוקסיוא טעוו'ס סייוו'כ ,ןועמש ,ַארָאד --

 -- .ןירַא געוו ןיא קירוצ ןביילק ןיוש ךיז זומ ךיא זַא ןגָאזוצנָא ייז רעטרעוו

 ןטכענ טשרע ןיב'כ .טשינ ךיא בָאה ךייא טימ ןעגנערברַאפ וצ טייצ ךס ןייק

 ַא ןעניפעג ןוא ןריטנעירָא רעירפ ךיז זומ'כ .ןעכנימ ןייק ןעמוקעגנָא ירפ

 זיא ,רעבייג רעטסימ ,טניירפ ןיימ .ןענַאד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ךייא געוו

 טָאה רע ,דנַאלשטיײד ןיא "טניָאשזד, םענופ רעטעברַאטימ רעקיטכיוו ַא רעייז

 ןױש ןזומ רימ ...ךייא וצ ןעגנערב וצ ךימ עלעטש ןייז טימ טריקיזיר

 ..+ ןרָאפקירוצ

 ַארָאד ךימ טקוק -- ...?ןיוש ןוא ןעמוקעג טשרע טנייז ריא ,לקנָא --

 ...טנעקַאב טשינ טכער וליפַא ךָאנ ךיז ןבָאה רימ --- טניוטשרעד ןָא

 סייו'כ -- ריא ךיא רעכיזרַאפ --- ָאד ןייז ךָאנ לעוו'כ ,עלערָאד ---
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 צניײרַא רעדיוו ךיז ןעלטימ עלַא ןדנעװנָא לעוו'כ רעבָא ,ןעוו טשינ עקַאט

 ךייא לעוו'כ זיב דנַאלשטייד ןופ ןטערטּפָא טשינ לעוו'כ ,ךיירטסע ןייק ןגירק

 טנייז ריא .עקירעמַא ןייק רימ וצ ןרירגימע ןענעק טלָאז ריא ןגרָאזרַאפ טשינ

 .ייעטַאט ַא יו ךייא רַאפ ןגרָאז לעװ ךיא ,רעדניק עניימ

 ךיוא ייז רע טָאה שידיא רענַאקירעמַא ןייז ףיוא .ןעמוקעגנָא זיא רעבייג

 טזָאל רע .קירוצ ןלייא ךיז ןזומ רימ זַא ןײטשרַאפ וצ ןבעגעג ןוא טסיירטעג

 :ןעכנימ ןיא "טניָאשזד; םענופ ןָאפעלעט ןטימ סערדַא םעד ןענועמש טימ

 ךיילג וטסלָאז -- ןענועמש ןָא רע טגָאז -- סעּפע וטספרַאד רעמָאט ---

 "רַאפ ךיילג ךיז ןלעוו ייז ןוא ,זדניל ןיא *טניָאשזד; ןופ סיפָא םוצ ןדנעוו ךיז

 םוצ ןרינָאפעלעט ןיילַא ךיא לעװ ןגרָאמ .שינָאפעלעט רימ טימ ןקידנעטש

 טימ ןפלעה ךייא לָאז רע זַא ןטעב םיא ןוא זדניל ןיא רָאטקעריד-*טניָאשזד;

 .ןעק רע סָאװ

 ךיא .ןענועמש טימ ןוא ןַארָאד טימ ךיז ךיא ןגעזעג ץרַאה רעווש ַא טימ

 קירוצ ךיז ןזָאל רימ ןוא ןרַאלָאד עינעמשז ַא טנַאה חעד ןיא ןיירַא םיא ּפוטש

 "יא יד ,ןטייז עלַא ןופ ,טצעזעגנָא ןיוש ןציז סע ןכלעוו ףיוא ?לּפישזד, םוצ

 ןלָאז ייז זַא םיוק טלעוּפ ןוא סעקרעקוצ ייז טלייט רעבייג ,ךעלרעדניק עשיד

 טלדור סָאװ ,רעגַאל ןופ ןרָאפסױרַא ןזָאל זנוא ןוא *ּפישזדא םענופ רעטנורַא

 .ייעקירעמַא ןופ לקנָא רעד ןעמוקעג זיא ןעקרָאד וצ זַא סעיינ יד טימ ךיז

 סױרַא רימ ןרָאפ ,ןדיא עזָאלסגנונּפָאה רעטנזיוט יד ןופ ןקילב יד ןופ טײלגַאב

 ,דנַאלשטייד ,ןעכנימ ןייק קירוצ געוו ןפיוא רעגַאל ןופ

 ירַא רעכיג סָאװ ליוו רע ,ךיז טגָאי רעבייג ,טכַאנ יד וצ ןיוש טלַאפ'ס

 -עט רעזנוא ףיוא ןייז ןיוש רימ ןלעוװ דנַאלשטייד ןיא ,ץענערג יד ןרָאפרעב

 -רעביא עסיורג ַא רימ רַאפ ןבָאה רע טעװ םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ,עירָאטיר

 תעב טריפַארגָאטָאפ טָאה רע סָאװ רעדליב יד ןבעג רימ טעװ רע .גנושַאר

 רימ ייב ךיז ןעניפעג רעדליב יד) ...ןַארָאד טימ שינעגעגַאב רעטשרע ןיימ

 רעשיטַאמַארד רעד ןופ טרירעג רעייז ךיוא זיא ןײלַא רע .(ןַארָאד ייב ןוא

 ,שינעגעגַאב

 ַא ןיא עניב רעד ףיױא ןלעטשרָאפ ענעצס עקיזָאד יד לָאז'מ ןעוו ---

 -רעביא זיא'ס זַא ןבירשעג סרעקיטירק ןטלָאװ -- םעס טגָאז -- רעטַאעט

 ליוו -- ? ןבילבעג-ןבעל זיא ַארָאד זַא טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ױזַאיװ ,ןבירט

 ,ןייגרעד םעס

 : םיא ךיא לייצרעד קידנרָאפ

 "דנע זיא ,טנַאה רעד ףיוא 31147 רעמונ ןטצירקעגסיוא ןטימ ,ַארָאד ןעוו
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 ןדלָאמעג יז טָאה ,ץיוושיוא רעגַאל-גנוטָארסױא םעד ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ךעל

 ןיא זיא רע .וָאקָאלבַאי ,רָאיטקַא ןַא ,לקנָא ןַא טָאה יז זַא *סָארק-דער; ןיא

 ןיא טרעהעג רימ ןופ ןבָאה ייז סָאװ לָאמ עטצעל סָאד לייוו ,עניטנעגרַא

 יד .סערייא-סָאנעוב ןיא טרילָארטסַאג ךיא בָאה ,המחלמ רעד רַאפ ענדָארג

 זיא'ס ןוא ןעגנוטייצ רעסערייא-סָאנעוב יד ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סעיינ

 -ילּפ ענעבילבעגנבעל ַא עניימ זַא ,קרָאיײװינ ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ךיוא

 ַא ףיױא ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ רעמ ךיז טָאה ַארָאד .ךימ טכוז עצינעמ

 רענדָארג ענעבילבעגנבעל עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,יז זיא ,רימ ןופ העידי

 ןייק ייז ןעמ טָאה טּפעלשרַאפ רעבָא ,ענדָארג ןייק טזָאלעגקעװַא ךיז ,ךעלדיימ

 ךיז יז טָאה ןטרָאד .טכַאמ-ןטעוװָאס רעד רעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,לעװָאק

 -רעבירַא ךיז ןסָאלשַאב ןוא טַאהעג-הנותח ןבָאה ייז .ןענועמש טימ טנעקַאב

 ,ץלעק ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןכָארבעגסיױא ןבָאה דלַאב .ןליוּפ ןייק ןעלקעּפוצ

 -טסע ןייק טלגומשעגרעבירַא ךיז ייז ןבָאה ,ןטיול ןעמונעג רעדיוו ןדיא ןבָאה

 ,זדניל ןופ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק םעד ןיא טקישעגּפָא יז טָאה ןעמ ואוו ,ךייר

 ןיא ךיז טניפעג ןוא טבעל ַארָאד זַא טכיירגרעד ךימ טָאה סעיינ יד ןעוו

 רעטעּפש .ךעלקעּפיזייּפש ןוא עמַארגעלעט ַא טקישעג דלַאב ךיא בָאה ,זדניל

 הרושב רעשיגַארט רעד טימ ווירב ןטשרע םעד ריא ןופ ןעמוקַאב רימ ןבָאה

 ךיז ןעגנולעג זיא ריא ױזַאיװ ןוא ןעמוקעגמוא זיא החּפשמ עצנַאג ןיימ זַא

 ,טגָאזעגנָא ריא טָאה ,ה"ע עקטָאמ רעדורב ןיימ ,עטַאט ריא .,ןעװעטַאר וצ

 ,ןבעל ןביילב טעוװ יז ביוא זַא ,טיוט םוצ טריפעג ןעמעלַא ייז טָאה'מ רעדייא

 ךלַאב בָאה'כ ...עטַאט ַא יו ריא וצ ןייז לעוװ ךיא ןוא ןכוזסיוא ךימ יז לָאז

 זיא'ס .עקירעמַא ןייק ןַארָאד ןעגנערב וצ ןריּפַאּפ עקיטיונ עלַא טקישעגסױרַא

 ןטימ ןכַאמ-םולש טנעקעג טשינ בָאה ךיא .קנערק עטּפעלשרַאפ ַא רעבָא

 -ַארטנעצנָאק ןיא ןגָאלּפ ךָאנ ךיז ןלָאז ןַאמ ריא טימ רעטכָאט ןיימ זַא קנַאדעג

 -קַא רעד ןופ רעייטשרָאפ ,ןיקסוג ןבואר ןופ ףליה רעד טימ .,ןרעגַאל-שיצ

 ןוא ;?טעטימָאק-רעטעברַאק םעד ןופ רעציזרָאפ ,טַאּפ בקעי ; ןָאינוי-ןרָאיט

 םוצ טעדנעװעג ךיז ךיא בָאה ,?סַאיַאה , ןופ רָאטקעריד ,יקספָאסָא קיזייא

 רימ ןעמ טָאה עזיוו יד .דנַאלשטיײד ןייק עזיוו ַא ךָאנ טנעמטרַאּפעד-טייטס

 ןטרָאד ןופ זַא קנַאדעג ןטימ זירַאּפ ןייק ןרָאפעגסױרַא ךיא ןיב .טגָאזעגּפָא

 -שטייד ןופ ןרעגַאל-*יּפ-יד; יד ןיא ןגירקוצניײרַא ךיז ןעגנילעג רשפא רימ טעוו

 ןענעק רשפא ךיא לעװ םורַא ױזַא ןוא ,ןטרעצנָאק ףיוא ךיירטסע ןוא דנַאל

 | .ןענועמש טימ ןַארָאד ןעװעטַארסױרַא

 ךיא לעוװ -- םעס ךימ טסיירט -- ?טניָאשזד2 םענופ ףליה רעד טימ

 ףרַאד'ס .,עקירעמַא ןייק ןעמענוצרעבירַא ייז טייקירעוװש ןייק ןבָאה טשינ
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 ןוא ,עטָאװק רעשיליוּפ רעד ףיוא ךָאד ןענייז ייז .גנַאל רעייז ןרעיודעג רעבָא

 יד ןרעטכיילרַאפ טעװ גנוריגער רענַאקירעמַא יד ןדייס ,ןרעיודעג זומ סָאד

 לייוורעד .ןדיא עטלפייווצרַאפ ,עטלצרָאװעגסױא יד רַאפ ןצעזעג-עיצַארגימיא

 טשינ ןזָאל -- עקירעמַא ןייק :ץעגרע ןיא ןיירַא טשינ ייז ןעמ טזָאל רעבָא

 ָאטשינ זיא'ס .רעדנעלגנע יד טשינ ןזָאל-- עניטסעלַאּפ ןייק ; רענַאקירעמַא יד

 "נָאק יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ןדיא טנזיוט 250 יד רַאפ גנונעפָאה םוש ןייק

 ,יבַאי ,ריד ביוא .עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטיײד ןופ סּפמעק-עיצַארטנעצ

 ןקיטסייג ןוא דיירפ לסיבַא הטילּפה-תיראש רעד וצ ןעגנערב וצ ןעגנילעג לָאז

 עלעבַארעזימ רעייז הטש עכעלטע ףיוא ןסעגרַאפ ןענעק ןלָאז יז ,ןגינעגרַאפ

 .רעבייג טגָאז --- עיסימ עקיליײה ַא רעייז ןייז סָאד טעוװ ,ץנעטסיזקע

 ענעפָאלשרַאפ יד ,םולשב ךרוד רימ ןענייז ץענערג עשטייד-ךיירטסע יד

 ,"ּפישזדק רענַאקירעמַא ןַא טימ סמרָאפינוא ןיא ןעמוקנָא זנוא טעז ךַאוװ-ץענערג

 ןענייז רימ ןוא עקטַאגָאר יד ףיוא ךיילג ןביוה ייז .תולאש ןייק טשינ ייז ןגערפ

 ךיוא זיא רע .רעיירפ ּפָא טמעטָא רעבייג .טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןיוש

 רימ ןלעװ ייווצ רעדָא ,בלַאה ַא ןוא העש ַא ןיא .קירעגנוה ןוא דימ רעייז

 ,ןעכנימ ןיא ןייז ןיוש

 א

 וצ טשינ דלַאב ןיוש ךיז טניול'ס .טכַאנייב טעּפש ןעמוקעגנָא ןענייז רימ

 טשינ ןעמ טסע ,קיטשירפ םעד ןעמ טקיטעּפשרַאפ רעמָאט לייוו ,ןפָאלש ןגייל

 יָאקָאש עכעלטע ןוא טיורב ןקַאבעג-טלַא ךעלקיטש רָאּפ יד ץוח .גָאטימ זיב

 ךיז ןרַאּפש רימ .ןָא-ןטכענ ןופ טכוזרַאפ טשינרָאג עדייב רימ ןבָאה סעקדַאל

 ,קיטשירפ ףיוא ןטרַאװ רימ ןוא וצ

 .דעומה-לוח ןיוש זיאס .רעכעליירפ לסיבַא ןיוש זיא "לָאה-סעמ, ןיא

 טנעקַאב םעס .ןיוש ןעמ טעברַא סעסיפָא-*טניָאשזד; עקיטכיוו עסיוועג ןיא

 .ךעלטניירפ רעייז ךימ ןסירגַאב עלַא ןוא ןרָאטקעריד ערעדנַא יד טימ ךימ

 ?ןטרעצנָאק עניימ טימ ןטערטפיוא לעוו'כ ואוו ןוא ןעוו :ןסיוו ןליוו ייז

 "השקשינ ץנַאג ַא ּפָא ןסע רימ .רעטַאעט ןשידיא םענופ ךימ ןענעק עקינייא

 םוצ ךיז ןעמענ רימ ואוו סיפָא סרעבייג ןיא ןעייג רימ ןוא קיטשירפ ןקיד

 ןרעגַאל יד רעביא רוט ןיימ ןרישזנַארַא

 !ןדניל -- ןָאפעלעט רעד טגנילק ,וליפַא העש ןייק טשינ טרעיודעג'ס

 ,הרושב יד ןגָאזוצנָא רימ ןטעבעג טָאה ןועמש .,רעבייג םעס ףיוא טגערפ'מ

 ןסיוו ליוו ןועמש .עלעגניא ַא ןריובעג טָאה ַארָאד ! בוט-לזמ ַא רימ טמוקיס זַא

 ?זדניל ןייק ךיא םוק ןעוו
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 ןרעיוא יד ןיא ןעמושז ןוא ּפָאק ןיא ןשיור וצ ןביוהעגנָא רימ טָאה'ס

 : ןרעבייג ייב ךיז טעב ןוא ךיז וצ םוקיכ ...קעװַא לַאפ ךיא ןוא טָא-טָא

 ?ןדניל ןייק ןרָאפקירוצ ןענעק ןיוש לָאז'כ געוו ַא ָאד זיא רשפא ,םעס --

 ,ןדנעטשמוא עכלעזַא ןיא רעדניק יד ןזָאל ךיא ןעק יוװ ! ןייז ןטרָאד זומ ךיא

 תובוט יד ריד לעוו'כ ,םעס ,ךיד טעב ךיא ?טנעָאנ ױזַא ךיז ןיפעג ךיא תעב

 .י .ןסעגרַאפ טשינ ןבעל ןיא לָאמנייק

 ךיז טרעפטנערַאפ -- זדניל ןייק רעמ ןריפ טשינ ךיד ןעק ךיא ,יבַאי --

 עקיטכיוו ערעדנַא יד ץוח ,רוט-טרעצנָאק ןייד ןטיירגוצ זומ ךיא -- רעבייג

 עניימ ןופ םענייא ריד טימ ןקיש לעוו ךיא .ןגרָאזרַאפ ףרַאד ךיא סָאװ םינינע

 :ץענערג יד ןרָאפוצרעבירַא ןעגנולעג זנוא זיא ןטכענ .ןרעפָאש עשידיא

 סָאד ןגיוצעגרעבירַאק ןיוש זיא סָאד -- ךיוא טנייה ןעגנילעג ךייא טעוו'ס יצ

 עבלעז יד ריבורּפ ,טימ ריד טימ ליפ ןוא ייטשרַאפ ךיא רעבָא ,,."לקירטש

 ,לָאמַאכָאנ ץנוק

 ןטימ ןעמענטימ ךימ לָאז רע ,ירפלַא ,רוחב-*יּפ"-יד; ַא טמיטשַאב רע

 :שינעביולרעד-עזייר-"טניָאשזדע ַא טימ זנוא טיג רע .זדניל ןייק *ּפישזד;

 ןיא ,טשינרָאג יו רעסעב ןיוש זיא לּפמעטש ַא טָאה'ס יװ גנַאל ױזַא --

 רעד יװ גנַאל ױזַא ,ןריּפַאּפ ןענעייל וצ ימ יד טשינ ךיז ןעמ טמענ דנַאלשטייד

 ןפיוא *לבָארט; רע טָאה רעמָאט זַא ןירפלַא ןָא טגָאז רע .ָאד זיא לּפמעטש

 ןױוש טעו רע ןוא ןעכנימ ןיא םיא ףיוא ןפוררַאפ דלַאב ךיז רע לָאז געוו

 "-ערג רעד ףיוא ןטַאדלָאס יד ןגָאז ךיוא םיא טסייה רע ....ןעיירדרַאפ סעּפע

 ןענייז ,ןעמונעגרעטנורַא ייז ןופ ןטכענ טָאה רע סָאװ רעדליב ערעייז זַא ץענ

 ןכיגניא ןעגנערב סע טעװ רע .טוג רעייז ןעמוקעגסױרַא

 טסייוו רע ...רענעפָאלשרַאפ ןייק טשינרָאג ןיוש זיא ירפלַא רעפָאש ןיימ

 ןיא טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה רע סָאװ םעדכָאנ .ךעלדיירד ןוא ןצנוק עלַא

 -גיק ַא ךיירטסע ןייק ץענערג יד ןעלגומשרעבירַא סָאד םיא ייב זיא ןבעל ןייז

 סױרַא רימ טלסיירט'ס ,העש ַא רעטעמָאליק 80-70 טרָאפ רע ..,,ליּפש-רעד

 : םיא ייב ךיז טעב ךיא ,המשנ יד

 ...ןבעל ךָאנ ליוו'כ !ױזַא טשינ ילפ ,ירפלַא --

 .ירפלַא ךיז טכַאלעצ -- ?לענש ןרָאפעג ךייא ייב טסייה סָאד ---

 טייג ירפלַא .*ּפישזד; ןיא ןציז רעדיוו ךיא ביילב ץענערג רעד ףיוא

 וצ קידנעקניוו ,סױרַא טמוק ןוא ךַאוװ-ץענערג רעד ןופ עלעביטש ןיא ןיײרַא

 ! טײרלָא : רימ

 ,זדניל ןיא "דיישגעווע ּפמעק ןיא ןָא ןעמוק רימ זיב ,רעטייוו ןרָאפ רימ

 ךיא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ ךיז ךיא בָאה עזייר רעקידמולשב ַאזַא ףיוא
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 .ןןטכענ ןופ ךָאנ ךימ טקנעדעג רע .רעגַאל םענופ טנַאדנעמָאק םוצ ךיז דלעמ

 רע .ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא סָאװ ןגעוו ןוא ןַארָאד ןגעוו םיא לייצרעד ךיא

 ןעמ טָאה גָאטרַאפ רעגייזַא 5 זַא טכירַאב ַא רעביא םיא טיג'מ .טרינָאפעלעט

 ,לָאטיּפש ןליוויצ ןשיכיירטסע ןַא ןיא סנַאלובמַא-רעגַאל ןטימ ןַארָאד ןעמונעגוצ

 ,לָאטיּפש םוצ *ּפישזד; ןטימ ךיז ןזָאל רימ

 ןיימ ןופ טשַאררעביא זיא רע ,לָאטיּפש םענופ ּפָא טשינ טערט ןועמש

 -עגקעװַא ןיב ךיא יוװ דלַאב ,ןטכענ :רימ טלייצרעד רע ,ןעמוקקירוצ ןלענש

 ןעמונעג יז טָאה טכַאנ ןטימ ןיא .ןעייוו ןליפ וצ ןבױהעגנָא ַארָאד טָאה ,ןרָאפ

 עשיליוּפ ַא .גָאטרַאפ רעגײזַא 5 םורַא דניק סָאד ןריובעג טָאה יז ,דניק-וצ ןייג

 ,השקשינ ןליפ דניק סָאד ןוא ַארָאד ,דניק סָאד ןעמונעגּפָא טָאה עסקיש

 .ןענופעג ךיז טָאה ַארָאד ואוו עטַאלַאּפ רעד ןיא ןײרַא ךימ טריפ ןועמש

 : ךיז טגָאלקעצ ןוא ךימ טעזרעד ַארָאד

 !!!עמַאמ !עמַאמ ,יוא ?עמַאמ יד זיא ואוו !!!לקנָא ,יוא ! לקנָא --

 -לָאטיּפש יד ןופ רענייא טעב ךיא ,ןקיאורַאב וצ יז רעווש רימ זיא'ס

 ...לֵציִּפ ַא --- ןָא םיא קוק'כ .דניק סָאד ןעגנערבניירַא לָאז יז סנירעטכעוו

 .יי? רע טָאה סנַאשט ַא רַאפ סָאװ --- ךיא טכַארט -- ןדנעטשמוא יד רעטנוא

 -גנוטכַא לָאז יז יז טעב ןּוא דַאלָאקָאש לטערב ץנַאג ַא ןירעטכעוו רעד ביג ךיא

 ךיא גָאז -- ךיוא ןטערַאגיצ ןעגנערב לעוו'כ ,דניק ןטימ ןַארָאד ףיוא ןבעג

 וצ ריא

 -ַאב -- ה"ע ןטַאט ןיימ ךָאנ ,עלעטָאמ ןבעג ןעמָאנ ַא םיא ןלעוו רימ ---

 ןטימ םעלבָארּפ ַא ןייז טעוו'ס .םיכסמ ךיוא זיא ןועמש ןוא .,ַארָאד טמיטש

 ...ןטרַאװ ןזומ ןעמ טעװ ?להומ ַא ָאד ןעד זיא'ס .תירב

 .עטַאלַאּפ רעד ןיא םיאלוח ערעדנַא יד ףיוא םורַא לייוורעד ךיז קוק ךיא

 יז -- ןועמש ןיירַא ךימ טמיור -- יורפ יד-טָא ? טעז ריא ,לקנָא --

 ,(רעסנַאק) קַאר ַא טָאה יז ,לָאמש טלַאה

 : ןייוועג ַא טימ רימ וצ ךיז טדנעוו יז .,יורפ ַא ךָאנ טגיל ריא ןבעל

 ַא ןָאט רימ ריא טנעק רשפא ? עקירעמַא ןופ ?לקנָא ריא טנייז ריא --

 לָאז'מ טרַאװעג ןוא טרַאװעג בָאה'כ .דניק ַא ןריובעג ךיוא בָאה ךיא ? הבוט

 :ןגערפ ןביוהעגנָא ךיא בָאה .טשינ טגנערב'מ -- ןגױזנָא ןעגנערב רימ סע

 ...דניק טױט ַא ןריובעג בָאה'כ זַא רימ ייז ןלייצרעד ? דניק ןייֵמ זיא ואוו

 טוט סָאװ .רעגַאל ןופ ןעמוק לָאז רע טרַאוװ'כ .טשינ ךָאנ טסייוו ןַאמ ןיימ

 ךיא ליװ ,ןגָאז יז סָאװ תמא זיא'ס ביוא ? ךיז ןעמ טדנעוו ןעמעוו וצ 1 ןעמ

 עשז-סָאװ ..,ָאטשינ ןיוש זיא'ס זַא ייז ןגָאז ,דניק ןיימ ןייז-רבקמ לָאז'מ

 !הצע ןַא טיג ? ןעמ טוט
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 לכה-ךס רעשיגַארט ַא

 :טלייצרעד ַארָאד .ערַאנ רעד ףיוא ןַארָאד ייב וצ-ךיז ץעז ךיא

 זיא יז .תקידצ ַא ןעוועג עקַאט זיא (עמַאמ ןיימ) האל-עוויר עבָאב יד --

 טדערעג רָאנ יז טָאה טיוט ריא רַאפ .בוטש ןיא ןעקווַאלס ייב ןברָאטשעג

 שטָאב ,ןעמַאזוצ ןטלַאהעג דימת ךיז טָאה החּפשמ רעזנוא ... .ןעקמייח ריא ןופ

 ,טייקמערָא סיורג ןיא

 ןוא עשטייח יורפ ןייז טימ לוולעוו רעדורב ןיימ : ןענייז ןעמוקעגמוא

 רעד ןעוועג זיא עלעמהרבא) עלעמהרבא ןוא םייח ,עקייש :רעדניק 3 ערעייז

 טָאה'מ זיב זײּפש טימ ןדיא טגרָאזרַאפ טָאה רע .ָאטעג רענדָארג ןופ דלעה

 ,(טכַארבעגמוא ןוא טּפַאכעג םיא

 יַארָאד :רעדניק 4 ערעייז ןוא עטנעי יורפ ןייז טימ עקייש רעדורב ןיימ

 ןוא (6 ץעגרע רע טבעל רשפא ,דנַאלסור ןיא טרידוטש טָאה רע) דוד ,עקשַאמ

 לבעמ יד ןופ ןוז ַא סקַאסורפ וצ טַארייהרַאפ ןעוועג ןיוש זיא ַארָאד) עקסוינ

 ,(דניק ַא טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז ןוא

 ערעייז ןוא יקסיעמענ עקשטיא ןַאמ ריא טימ עקווַאלס רעטסעווש ןיימ

 טקנעדעג ןעמָאנ ריא) עלעדיימ ןיילק ַא ןוא עקרָאד ,עקטיג ,רעדנעס : רעדניק 4

 .ַארָאד טשינ

 ןַאמ ריא טימ (גניליווצ םענופ המשנ עבלַאה יד) עלחר רעטסעווש ןיימ

 ןוא עלעדלעז ,עלעמהרבא ,ריאמ :רעדניק 4 ערעייז ןוא יקצַאנַאק לשרעה

 ,עלעבָאד

 ַא זיא עביל-ענייש) עביל-ענייש יורפ ןייז טימ עקטָאמ רעדורב ןיימ

 ערעייז ןוא (טאטשרעפ ןופ יקצינרָאג יכדרמ-שריה ןוא עשַאב ןופ רעטכָאט

 קירבַאפ ַא ןיא רעסָאלש ַא ,סעניּפ וצ טַאריײהרַאפ ןיוש ןעוועג) לחר :רעדניק

 -עגייפ) עלעמהרבא ןוא עלעגייפ ;(עלהמלש דניק ריא ןוא ,ןדעּפָאסילעװ ןופ

 .ןירעגניז עטמירַאב ַא ןסקאוועגסיוא רשפא טלָאװ --- ַארָאד טלייצרעד -- על

 ,(טייקנטלעז ַא ןעוועג ןענייז ןעזסיוא ןוא טנַאלַאט ,עמיטש ריא

 ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,םשה-שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז עלַא ייז

 ןופ ףוס ןשיגַארט םעד טלייטעג ןבָאה ייז .החּפשמ רעטגייווצרַאפ רעזנוא ןופ

 :ַארָאד רעדיוו ךיז טגָאלקעצ -- ענדָארג ןופ םישודק טנזיוט 28 יד

 רימ ,לקנָא ,טרעה ריא .,ןבעל ןביילב וצ ןעוועג טרעשַאב זיא רימ ןוא --

 טקנוּפ ןעוועג זיא ץיוושיוא ןיא קַארַאב ןיימ ,למיה ןיא טָאג ןסיורג ַא ןבָאה

 ןביירש ,עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא ,ךיא געלפ טונימ עדעי .םוירָאטַאמערק םעד ןבעל

 טשינ ךָאד בָאה'כ .עניטנעגרַא ןייק ,עקירעמַא ןייק ,לקנָא ,ךייא וצ ווירב ַא
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 :רימ ןופ טקזוחעג ןבָאה ךעלדיימ ערעדנַא עלַא ,טנייז ריא ואוו טסואוועג

 ןופ וטסכַארט עשז-סָאװ ,טיוט םוצ דלַאב ןיוש ךָאד טסייג !עקרָאד --

 -ביולגמוא סָאד ןליפ ןוא ןבעלרעביא טלָאװעג רעבָא בָאה ךיא ?עקירעמַא

 בָאה ןעמעוו ...עקירעמַא ןייק רעטעפ ןיימ וצ ווירב ַא ביירש ךיא זַא עכעל

 -- ַארָאד טגָאלק --- ?ַאלעב עטנַאט יד ןוא ךייא ץוח טלעוו רעד ףיוא ןעד ךיא

 טָאג רעירפ .דניק ןטשרע ןיימ ןופ החמש רעד וצ ןייז טשינ רענייק טעוו'ס

 ייררטעג רימ ךָאד זיא יז !ַאלעב עטנַאט יד ןוא ,רעטעפ ,ריא ךָאנרעד ןוא

 -יילק יד ,טעּפמיק ןרַאפ טקישעג רימ טָאה יז סָאװ ךעלקעּפ יד .עמַאמ ַא יו

 רַאפ רעדמעה-טכַאנ עמערַאװ יד ,דניק ןרַאפ ןכַאז ערעדנַא יד ןוא ךעלעד

 ! עמַאמ ַא ....רימ

 -גײרַא יז ךיא ריבורּפ -- זנוא ייב ןעמענרעביא טשינ רָאנ ךיז טסלָאז --

 ַא ךָאנ ןוא יקעשזד ןוז ַא ךָאד ןבָאה רימ --- גנומיטש רערעטנומ ַא ןיא ןריפ

 .ןייז טנוזעג ןוא ןבעל ןלָאז ,ַאטינַא רעטכָאט

 -- שרעדנַא סעּפע זיא ,ןעמַאזוצ ןייז עלַא ןלעוװ רימ ןעוו ,עקירעמַא ןיא --

 ,עקיצנייא יד ךיא ןיב ָאד -- רעפטנע ןייק ןבילבעג קידלוש טשינ ַארָאד רימ זיא

 .ןעמענרעביא ךיז ךיא געמ

 ןליּפש ,ןירָאטעּפמיק יד ,ןַארָאד טזָאל רע .טגייווש ןוא טלכיימש ןועמש

 ,עלָאר-טּפיױה יד

 ןייק -- ַארָאד טגָאז -- לקנָא ,ךייא ףיוא ןטרַאװ רימ ןלעוװ תירב ןטימ ---

 ,ָאטשינ יוויס ךָאד זיא להומ

 רַאפ ץַאלּפ ַא ןכוז ךיא זומ לייוורעד .ןעמוק לעוו'כ זַא וצ ריא גָאז ךיא

 ןיוש רימ ןזומ גָאטרַאפ .ןפָאלשוצרעביא ירפלַא רעפָאש ןיימ רַאפ ןוא רימ

 .ןעמוק ךָאנ לעוו'כ רעבָא .ןרָאפקירוצ

 ,רעטרעוו סַארָאד סױרַא ךימ ןטיײלגַאב -- טשינ זנוא טזָאלרַאפ ,לקנָא --

 .ןײרַא רעגַאל ןיא זנוא טימ טרָאפ ןועמש

 :טגָאז ןועמש .קירעגנוה ןוא דימ רעייז ךעבענ זיא ירפלַא רעפָאש ןיימ

 ןלעװ רימ ואוו ןָאט-טכַארט ַא ךיוא ףרַאד'מ .*ןריזינַאגרָאפ סעּפע ןיוש טעוו רע

 הצמ ,זעק קיטש ַא ,גנירעה ַא ?טריזינַאגרָאק ןועמש ? טכַאנ יד ןפָאלשרעביא

 ןופ טכָאקעגרעביא *ןָאגָאמַאס; שַאלפ ַא טכַארבעגטימ ךיוא טָאה רע ,רע טָאה

 ןייק .ךיק-רעגַאל רענײמעגלַא רעד ןופ ןרעמ ךעלקיטש ענעבילקעגפיונוצ

 ;לכעלב ַא ןופ ףרַאש ןטימ רע טדיינשעצ גנירעה םעד .ָאטשינ זיא רישעג

 -ּפָאג ,סעקשוּפיזייּפש יד ןופ ךעלקעד ענעכעלב יד רימ ןצונ רעלעט טָאטשנָא

 .רעגניפ יד -- ענעגייא רימ ןבָאה ןעל
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 דיא רענַאקירעמַא םעד ןקוקנָא ןליוו ייז .דיירסיוא ןַא טימ ןעמוק ןדיא

 : ןגערפ ייז .םרָאפינוא ןשירעטילימ ןיא

 ?ןדיא רענַאקירעמַא יד ןגייווש סָאװ ?ףוס רעד ןייז טעוװ סָאװ --

 טימ טגָאז ןוא םולש ּפָא רימ טיג ,דרָאב רעגנַאל ַא טימ ,דיא רעטלַא ןַא

 :לרעטכעלעג ַא

 לָאז רע ,ןַאמורט טנעדיזערּפ רעייא ייב טלעוּפעג ריא טלָאװ רשפא --

 ןזָאלנײרַא זנוא רע לָאז ,לארשי-ץרא ןייק טשינ זיא -- ץעגרע ןזָאלנײרַא זנוא

 ּ! עקירעמַא ןייק שטָאכ לייוורעד

 טציא) רעזייר בייל ןַאמסדנַאל רענדָארג רעד טמוק לכימרעדניב ּפמעק ןופ

 ןעוו .. .ןָאטעילעפ ַא םענייז רימ רַאפ טנעייל רע ,(דנַאלעז-וינ ,ןָאטגנילעוו ןיא

 טשינ רע ןעק ,דנַאלשטיײיד ןייק קירוצ ךיא רָאפ גָאטרַאפ זַא םיא גָאז ךיא

 ךיא לָאז סָאװרַאפ ,ָאד ןיוש ןיב'כ זַא ? ױזַא ךיז ךיא לייא סָאװ ,ןייטשרַאפ

 ?סָאװרַאפ השעמ ַא םיא לייצרעד ייג ?געט עכעלטע ןעגנערברַאפ טשינ

 ,,.טיוה יד רימ ףיוא טנערב'ס

 ןרעגלַאװ ייז .רעגַאל םענופ ךעלרעדניק יד ףיוא תונמחר סיורג ַא זיא'ס

 ...ןגָארטרַאפ וצ טשינ זיא שוּפיע םעד .רעגנוה ןוא טלעק ,ץומש ןיא ךעבענ ךיז

 ,רעגַאל ןיא ןרק ַא זיא ץלַא . ..ןכַאז ערעקיטכיוו ףיוא טצונרַאפ טרעוו ריּפַאּפ

 ןכָאקוצּפָא סעּפע רעדָא ,ןעמערַאוװרעד וצ ךיז ידכ ,ָאטשינ זיא ךיז ןדָאב וצ ואוו

 זיא'ס בוא ,טצייה ןעמ ןוא ןקַארַאב ענרעצליה יד ןופ רעקיטש ןעמ טסייר

 .עלעוויוא ןַא יו לקיטנַא ַאזַא ָאד

 סָאװ סעקשוּפיזייּפש עסיורג יד ןופ עלעוויוא ןַא ןיוש טעיָארטס ןועמש

 ,עלענַאוװ ַא ךיוא ןיוש רע טעווערטסיימ ךעלב םענופ .טּפַאטרעד ץעגרע טָאה רע

 םענופ ןעלעטָאמ ןעגנערב ןלעװ ייז רעדייא ןגרָאזרַאפ רע זומ םילכ-בוטש יד

 ...ריּפַאּפ טימ טנעװ יד טּפעלקעגסױא רע טָאה ?ענעיגיה, רַאפ ,לָאטיּפש
 רעטנוא קַארַאב םעד ןיא עלע'פוע ןַא טימ ןבעג הצע ןַא ךיז יז ןלעוו ױזַאיוװ

 ,סױרַא טשינ ןעקנַאדעג יד ןופ רימ טכירק -- ? ןדנעטשמוא יד

 "יוש עשידיא ןַארַאפ ןענייז רעגַאל ןיא זנוא ייב ,לקנָא ,טסייוו ריא --
 .ןועמש רימ טגָאז --- סרעליּפש

 יז ליו/כ --- לּפַאצ ַא שזַא ךיז ךיא ביג -- ? סרעליּפשיוש עשידיא --
 רעד ןופ סרעליּפשיוש יד וצ ,טיזיוו ןטשרע ןיימ ףיוא ,ךימ טמענ ןועמש .ןעז
 ,ךיירטסע ןיא הטילּפה-תיראש

 ַאקצילרָאג לסיז יורפ ןייז טימ זַאלגנייר בקעי :ןענייז סרעליּפשיוש יד
 ,סעדוג עניב ;דניק ןוא יורפ ןייז טימ רעגנימירג ףסוי :עלעדנוז רעייז ןוא
 ,רערעמעד דוד ןוא רעיואלוּפ השמ ,רענרעל בייל ,(ייסּפָא) ווָאדורָאב עשוהי
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 ןלעטש ייז .סיורג זיא החמש יד ןוא םורַא רימ טימ ךיז ןּפַאכ ןרָאיטקַא יד

 ,ןעניקסוג ןופ ייז סירג ךיא .(? סקידחסּפ) סַאװק לשעלפ ַא טימ הצמ : דוביכ

 ןבָאה רעגַאל םעד ןיא זַא רימ טגָאז'מ .ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ ןעמעלַא ןופ

 ,רעטכָאט ןוא יורפ ןייז טימ ןַאמלערק קחצי ןרָאיטקַא יד ןענופעג ךיוא ךיז

 .לעירַא דוד-םייח ןוא לחר סרעליּפשיוש יד ןופ ןוז רעד) לעירַא ירַאה ןוא

 ,ןָאדנָאל ןיא ןיוש ייז ןענייז טציא .זירַאּפ ןיא ןפָארטעג ןיוש ךיא בָאה יז

 ,(דנַאלגנע

 ןעלזייר ףיוא טרפב ,סקישזָאב יד ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ סעדוג עניב

 יז ןוא קישזָאב .עקירעמַא ןיא רעלוּפָאּפ רעייז זא לזייר זַא ריא גָאז ךיא

 סיורג ןכַאמ ןוא ןעגנומענרעטנוא-טסנוק-ןיילק ןיא ןעמַאזזצ ףיוא ןטערט

 ,גלָאפרעד

 ןופ טָאה רע .סקופ ָאעל סורג ַא ןבעגוצּפָא ךימ טעב רעגנימירג ףסוי

 .רעדיילק טימ לקעּפ ַא ןעמוקַאב םיא

 ָאד ןבָאה רימ .רע טגָאז -- ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק םיא לעוו'כ --

 סָאװ טַאהעג שטָאכ ךיא בָאה ,גנולעטשרָאפ-ויוװער ַא טריפעגפיוא רעגַאל ןיא

 .סעװרָאב ןוא טעקַאנ רעהַא ןעמוקעג ןענייז רימ ..,.ןָאטוצנָא

 : טגערפ (קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגמוא דניק ןטימ יורפ) װָאדורָאב עשוהי

 ?ַאנימָאז ַאינָאס ןירעליּפשיױש יד ךיז טניפעג'ס ואוו ךיא סייוו יצ

 עכעלצונ ַא זיא יז --- ךיא גָאז -- עקירעמַא ןיא ?ואוו טסייה סָאװ --

 ירַאל ,עניב רעשילגנע רעד ןופ רעליּפשיוש ַא וצ טַארייהרַאפ זיא יז ,עסירטקַא

 .עלערָאּפ ליואוו ַא רעייז .עלעדנוז ַא ,ךיוא דניק ַא ןיוש ןבָאה ייז ,סָאר

 ,החּפשמ-טייצטכער יד ןענייז םיבורק ענייז זַא רימ טלייצרעד זַאלגנייר

 ?ייז ןעק ךיא יצ ? ןרעטלע יד ןכַאמ'ס סָאװ ןסיוו רע ליוו טשרעוצ

 טניירפ עטוג עניימ ןענייז טייצטכער הרש ןוא קחצי ? ייז ןעק ךיא יצ --

 :טנָאמרעד רע .החּפשמ ןייז טימ ךיז טסיורג זַאלגנייר .רערערַאפ ןוא

 ןשידיא ןטימ ןדנוברַאפ ןעוװעג ךיוא זיא טייצטכער קחצי עטַאט רעד --

 ,"דניק-רעדנואווא ַא ןעוועג זיא (רָאמיס) עלהיעשי לקיניזימ רעד .רעטַאעט

 וצ עקַאט רע טָאה ערעירַאק ןייז ,עּפָארײא ץנַאג ט'מש'עג םיא טימ טָאה'ס

 טנעה יד ןיא ןעמונעג םיא טָאה עטַאט רעד .ןזח םעד ןטַאט ןייז ןעקנַאדרַאפ

 .עקירעמַא ןייק םיא טימ ןגָאלשרעד ךיז ןוא ןיײרַא

 .קירעגיינ רע זיא -- ? רָאמיס סעּפע טוט סָאװ ---

 זיא רע -- ךיא לכיימש -- טגָאזעג עביל עניימ עלַא ףיוא ? רָאמיס --

 רעקילדנעצ ענייז ,קרָאי-וינ ןיא סרעגניז-ָאידַאר עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא

 זיא רע .טלעו רעד םורַא ןעמייה עשידיא בור סָאד ןיא ךיז ןעניפעג ןטַאלּפ
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 ןבילברַאפ ןוא ןעוועג רעבָא זיא אטרָאפ ןייז ,רוחב רעליואוו ַא רעייז ללכב

 ןירעליּפשיוש רענעעזעגנָא רעד וצ טַארייהרַאפ זיא רע זַא ,ןָאפָארקימ רעד

 -קעריד ןיימ רעטנוא עקַאט .יאדוװַא ךָאד ריא טסייוו סָאד --- ןיסערק םירמ

 ,ןרָאװעג ןסָאלשעג ךודיש רעד זיא טפַאשרָאט

 ןעמָאנ םעד טדערעגסױרַא רָאנ בָאה ךיא יװױזַא ! ץחישמ טנָאמרעדימ ןעוו

 ןירעטעברַא ןַא ,ןַאמדלָאג סימ ? קַארַאב ןיא ןיירַא טמוק רעוו -- ןיסערק םירמ

 ,קָאטסילַאיב ןופ ךָאנ ןיסערק םירמ ןופ עטרבח עטנעָאנ ַא ,*טניָאשזדא םענופ

 ןינע ןַא ןגעוו טייצטכער קעשזד וצ ןביירש לָאז'כ ךימ טעב זַאלגנייר

 ,ָאטנָארָאט ןיא ןיזוק ַא םענייז טימ ןקידילרעד םיא רַאפ ןעק רע ןכלעוו

 םעד ןופ סורג ןקידעבעל א ןבעגעגרעביא ךיוא בָאה'כ ,ךיז טייטשרַאפ .עדַאנַאק

 קעשזד זַא טלייצרעד ייז בָאה'כ ,טייצטכער (בקעי) קעשזד רעדורב ןרעטלע

 ןטכייל ןיא ייס עניב רעשידיא רעד ףיוא עיצַאטוּפער ענייפ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה

 ןיא טרילָארטסַאג טָאה רע זַא ;רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןטסנרע ןיא ייס ןוא

 ,ביול טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םוטעמוא זיא רע ןוא עניטנעגרַא ,עּפָאריײא

 ָאידַאר רעד ףיוא רעלוּפָאּפ רעייז ךיוא ןענייז טסַאפרַאפ רע סָאװ רעדיל ענייז

 ןופ סרעליּפשיױש עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא זיא רע .עניב רעד ףיוא ןוא

 .ןָאיגוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד

 טברַאטש רעפָאש ןיימ ,טכַאנ רעבלַאה זיב טכַארברַאפ ױזַא ןבָאה רימ

 ,ּפָא טשינ טזָאל "הרבחק רעבָא .ןגיוא יד ךיוא ןיוש ךיז ןּפעלק רימ ,ןפָאלש

 ייז ואוו ,החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ רעדנוזַאב ןדעי ןגעוו ןלייצרעד ייז זומ'כ

 סָאװ טלעוו רעיירפ רעד ןופ רבח רעטשרע רעד ךָאד ןיב ךיא .ןייז טשינ ןלָאז

 ךיוא ןענייז סע . .. ךיז יז ןרעפטנערַאפ -- טיזיוו ַא טימ ןעמוקעג ייז וצ זיא

 ןליפנָא טנעקעג טָאה'מ עכלעוו טימ ןרערט גונעג טנװָא םעד ןרָאװעג ןסָאגרַאפ

 שטָאכ רעדָא הלואג יד ןעמוק עקַאט ןיוש לָאז'ס ,סרעכעב-איבנה-והילא ךס ַא

 ,ןדיא-הטילּפה-תיראש יד רַאפ העושי יד

 רעייז ןיא רעגעלעג ַא סרעליּפשיוש יד ןכַאמ ירפלַא רעפָאש ןיימ רַאפ

 ןיא םיא וצ ןפָאלש ךיא ייג ,ןײלַא ןענועמש ןזָאל טשינ ליוװ ךיא .קַארַאב

 רַאפ ץַאלּפ ןייז טעווס ,עטיירב ַא רעייז זיא ערַאנ ענרעצליה ןייז .קַארַאב

 ,ןדייב זנוא

 -טעב ןופ .קַארַאב ןיא זיא רעטלעק ךָאנ ןוא ןסיורד ןיא טלַאק רעייז זיא'ס

 ַא טימ טקעדעגוצ ,יורטש ןפיוא טפָאלש'מ .ָאטשינ רכז ןייק זיא טנַאװעג

 גייל ךיא .(דרעפ וצ טקעד'מ רעכלעוו טימ ערדלָאק ַא) ץָאק ןקסרָאש ןצרַאװש

 ןטלַא ןַא ךיז ףיוא ףױרַא יצ ךיא ; טלַאק רימ זיא'ס -- ןכַאז יד ןיא קעװַא ךיז

 ַא רָאנ ואו סיוא טכוז ןועמש .תחדק ַא ןיא יו ךימ טפרַאו'ס -- לטנַאמ
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 טשינ ךיז ןעק'כ ,ןָאצ ַא ןָא ןָאצ ַא רימ טּפַאלק'ס .ןקעדוצנייא ךימ עטַאמש

 .ןעמערַאװרעד

 םענעכָארבעצ םעד טימ ןייג וצ רעבָא טָאטשנָא ,. ,.ןייגסױרַא ליוו'כ

 ךרוד רעטסנעפ םענעפָא ןַא ןָא ןועמש רימ טזייוו ,גנַאגנײרַא םענעפרָאװעגנָא

 ךירק ךיא ...ןירטַאל םענײײמעגלַא םוצ רעמעװקַאב ןעמוקוצ ןעק'מ ןכלעוו

 רעטיצ'כ ,רעטסניפ זיא'ס ...ןיהַא ןייג ךיז זָאל ןוא רעטסנעפ ןכרוד סױרַא

 רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס ...רעבירג עפיט יד ןיא ןלַאפנײרַא טשינ לָאז ךיא

 ןעמ ןעק גנַאליװ ?ןָאט ןעמ ןעק סָאװ .אפוג ןקַארַאב יד ןבעל ןדייס ץַאלּפ

 ...1ןטלַאהנייא ךיז

 ...ןרָאװעג עילַאק רימ ייב זיא ןגָאמ רעד ,.. ןפיול רעדיוו ןיוש זומ'כ

 ןיוש ךירק ךיא ...סַאװק יד רעדָא ,רעסַאװ םענופ זיא'ס זַא טקנעד ןועמש

 ךילג ןעוט ערעדנַא סָאװ עקיבלעז סָאד וט ךיא .,ןירטַאל םוצ רעמ טשינ

 ...קַארַאב םעד רעטניה

 ? טלַאק ױזַא גנילירפ .סעטַאמש יד טימ טקעדעגנייא רעדיוו ןיוש גיל ךיא

 ןיױש ןיב'כ -- ןועמש רימ טרעכיזרַאפ -- טלַאק טשינ זיא רימ --

 ַא ןליפ טפרַאדַאב טָאה ריא ,לקנָא ,דלָאג ןיוש זיא סָאד ,וצרעד טניואוועג

 ...דנַאלסור ןיא רעטניוו

 ,ךיד טימ ןדערוצכרוד ךיז טייהנגעלעג ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ בָאה'כ --

 טשינ ךיא סייוו געט רָאּפ עטצעל יד ןיא -- ךיז ךיא רעפטנערַאפ -- ןועמש

 יד טשינ זיא'ס זַא סיוא רָאנ רימ טמוק'ס .טלעװ רעד ףיוא בעל ךיא יצ

 ,ךיז ןגעוו ,ןועמש ,רימ לייצרעד .רַאמשָאק רערעטסניפ ַא רָאנ טייקכעלקריוו

 ַא יװ ...ַארָאד יו טקנוּפ טנכעררַאפ ךָאד וטסיב רימ ייב ...החּפשמ ןייד

 ...ןוז

 | : טלייצרעד ןועמש

 םישדח ריפ לעװָאק ןיא ןברָאטשעג זיא םיובנזָאר לאומש עטַאט ןיימ

 ,ןדיא יד ,1941 ,ינוי ןיא ,דנַאברַאפ-ןטַאר םעד ןלַאּפַאב זיא דנַאלשטייד רעדייא

 "רעה רעשטייד רעד רעטנוא ןליױּפ ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו

 עשידיא יד רָאנ ןעגנערבוצמוא טכוז שטייד רעד, זַא טלייצרעד ןבָאה ,טפַאש

 המחלמ יד; זַא טגָאזעג ךיוא ןבָאה יז ,"טשינ ייז ןעּפעשט ןדיא ערעטלע : טנגוי

 ."םישדח עכעלטע יװ רעמ ןרעיודעג טשינ טעוו

 -ַאמ רעזנוא טזָאלעגרעביא ןבָאה ךיא ןוא לקנַאי רעדורב רערעטלע ןיימ

 סופדוצ טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה רימ ןוא לעװָאק ןיא םיבורק טימ רתסא ןעמ

 ,שילַאקיזיר רעייז ןעוועג זיא ןפיולטנַא סָאד ,דנַאלסור ןיא רעפיט געוו ןפיוא

 עכעלטע .טנָארפ םענופ רעטעמָאליק 60 ןצנַאגניא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ לייוו
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 רעבָא םיא טָאה'מ .,לקנַאי רעדורב ןיימ טימ ןעמַאזוצ ןעוועג ךיא ןיב םישדח

 ןילַא ןבילבעג ךיא ןיב ,ײמרַא רעשיסור רעד ןיא טַאדלָאס ַא רַאפ ןעמונעגוצ

 -ינַאכעמ ַא סלַא טעברַאעג בָאה'כ ואוו ,שזעינָארָאװ ןבעל ,ַאװָאקנילרעטוב ןיא

 ןפָאלעג ךיא ןיב ,טרעטנענרעד ךיז טָאה טנָארפ רעד ןעוו .לימ ַא ןיא רעק

 ,עיזַא-לטימ ,ןַאטסינעמקרוט זיב

 ןעמ ןעק .ןבעלוצרעביא רעווש רעייז ןעוועג ןענייז 194273 ןופ ןרָאי יד

 "נַאפעג ןיא יו ןעשטומ רעמ ךיז ןעמ ןעק יירפ רעד ףיוא זַא ןלעטשרָאפ ךיז

 טקירדרעטנוא טשינ זיא'מ סָאװ םעד טימ טסיירטעג ךיז טָאה'מ 1 טפַאשנעג

 . ..ןדיא סלַא ןרָאװעג

 ךיילג ןוא רעטילימ ןיא ןעמונעגוצ ךימ ןעמ טָאה 1944 רָאי ןופ ףוס םייב

 ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ טפמעקעג בָאה ךיא ,טנָארפ ןפיוא טקישעגקעװַא

 ןצרוק ַא ךָאנ .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ טכייל ךיא ןיב *רעדָא; ךייט םייב .עשרַאװ

 ,ןילרעב ןיא טפמעקעג בָאה'כ ,טנָארפ םוצ טקישעג רעדיוו ךימ ןעמ טָאה ורּפָא

 זיא גיז רעד ןעוו גָאט םעד ןיא טקנוּפ ,גרובנעדנַארב טָאטש רעשטייד רעד ייב

 רעווש רעייז ךיא ןיב ,טרילוטיּפַאק טָאה דנַאלשטייד ןוא ןעמוקעג ךעלדנע

 ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ

 טָאה'מ .טנַאה ַא ןיא ךיוא יוװ ,ּפָאק ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןיב ךיא

 ייווצ ןגעלעגּפָא ןיב ךיא ואוו ,ןילרעב ןיא לָאטיּפש ַא ןיא טריפעגנּפָא ךימ

 עפיט עניימ טימ ןבעגעגּפָא ךיז טייצ עצנַאג יד ןבָאה םיריוטקָאד יד .םישדח

 זיא סָאװ טנַאה ןיימ טקיסעלכַאנרַאפ ןצנַאגניא ןבָאה ייז ,ּפָאק ןיא ןדנואוו

 -פיונוצ ױזַא זיא'ס .ןגיובנעלע םייב רעצעלּפ עכעלטע ןיא ןכָארבעצ ןעוועג

 .ךעלגעווַאבמוא ןוא ףייטש גָאט-וצ-טנייה זיב ןבילברַאפ ןוא ןרָאװעג ןסקָאװעג

 ךָאנ ןגעלעגּפָא ןיב ךיא ואוו ,ןליױּפ ןייק טקישעגּפָא ךימ ןעמ טָאה ןילרעב ןופ

 ןכוז וצ לעװָאק זיב ןגָאלשרעד זיא-סעדיוו ךיז ךיא בָאה םעדכָאנ ,םישדח ריפ

 ,רעדורב ןיימ טימ ןעמַאמ ןיימ

 עכעלרעדיוש עניימ ךָאנ .טנווָא ןיא לעװָאק ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 ,ןגָארטוצרעבירַא עטסכעלקערש סָאד ןעוועג רימ ייב סָאד זיא ןעגנובעלרעביא

 ןעק'כ ןוא תוברוח יד ןשיוװצ םורַא ךיז יירד ךיא ,לקנָא ,רָאפ ךיז טלעטש

 -ץגּפָא יו ,טניואוועג ןבָאה רימ ואוו טרָא סָאד ןענעקרעד טשינ ןפוא-םושב

 . ..לוק ןפיוא טנייוועג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ...דרע רעד ןופ ןרָאװעג טשיוו

 ...ןעמַאמ ןיימ ףיוא ןגערפוצכָאנ ךיז ןדיא ַא ןעניפעג טשינ ןעק'כ

 ןופ בור סָאד .ןדיא 80 זיב 60 ןופ ןבילברַאפ טלָאמעד ןענייז לעװָאק ןיא

 רעדָא ,רעטילימ ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה עכלעוו ךעלטעטש עקימורַא יד

 "רעד רימ טָאה סָאװ ןדיא ַא ןענופעג תורצ טימ םיוק בָאה ךיא ,דנַאלסור ןופ
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 ,ןשטייד יד זַא ןענופעגסיוא ךיוא ךיא בָאה םיא ןופ ,ןקיטכענוצרעביא טביול

 "ווָאק עלַא טריפעגסיורַא ןבָאה ,רעדרעמ עשיניַארקוא יד ןופ ףליה רעד טימ

 ... ךיוא ןעמַאמ ןיימ ...ןסָאשרעד ןטרָאד ייז ןוא טָאטש ןרעטניה ןדיא רעל

 עטַאט ןיימ ? ןייג טלָאזעג ךיא בָאה ואוו ,לעװָאק ןיא ןבילברַאפ ןיב ךיא

 ,רעקירטקעלע ,רעסָאלש :ךַאפ ןיימ ךיוא זיא סָאד .רעסָאלש ַא ןעוועג זיא

 רעייא טימ טנעקַאב ךיז בָאה'כ זיב טיירדעג ױזַא ךיז בָאה'כ .רָאיטנָאמ-רעסַאװ

 -גייא גנירג ןעמוקעגנָא טשינ רימ זיא'ס ,טַאהעג-הנותח ןבָאה רימ ןוא ןַארָאד

 ןלױּפ ןייק ןרעקקירוצ ךיז ןוא דנַאלסור ןזָאלרַאפ ןלָאז רימ ןַארָאד ןדערוצ

 ןענעק טשינ לקנָא רעד זנוא טעװ ןרעדנַאװמורַא ױזַא ןלעו רימ ביוא;

 ,ט'הנעט'עג יז טָאה --- "ןעניפעג

 ,עװַאיעלב ןייק ןגָארקעגנײרַא ךיז ןוא לעווָאק ןופ קעװַא ןענייז רימ

 ךלַאב ןבָאה רימ ,דנַאלשטייד וצ טגנַאלַאב רעירפ טָאה סָאװ ,עיזעלשרעדינ

 ןופ ןעמָאנ םעד ךיוא ,"ץיירק ןטיורק ןיא ןעמָאנ רעייא ןבעגעגנָא רעדיוו

 .עדַאנַאק ,געפיניוו ןיא ,סיל עשוהי רעדורב ַא סעמַאמ ןיימ ,לקנָא ןַא םעניימ

 ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .שיטירק רעייז ןעוועג עגַאל עשידיא יד זיא ןלױּפ ןיא

 רימ .דנַאלסור ןופ ןוא ןטעצַאק יד ןופ ןדיא ענעמוקעגקירוצ יד טעדרָאמעג

 ןעו ...ןשיק ןרעטנוא רעװלָאװער םענעדָאלעג ַא טימ ןפָאלשעג ןענייז

 יד ךרוד ןפָאלעג רימ ןענייז ,ץלעק ןיא םָארגָאּפ רעד ןכָארבעגסױא טָאה'ס

 ,ךיירטסע ,ןיוו ןייק טּפעלשרעד ךיז ןבָאה רימ זיב גרעב עשיקַאװָאלסָאכעשט

 רעגַאל-"יּפ -יד; םעד ןיא טקישעגּפָא ןוא ןטלַאהרַאפ זנוא ןעמ טָאה ןטרָאד

 ןבָאה רימ ןעוו החמש ןיימ ןוא סַארָאד ,לקנָא ,רָאפ ךיז טלעטש ריא .זדניל ןופ

 רשפא . ..ןייז טעו ױזַא ןבעג טעװ טָאג יוװ -- טציא ? ןענופעג ךעלדנע ךייא

 ? ךיוא זנוא רַאפ ןוז יד לסיבַא ןענייש ןעמענ ןיוש טעוו

 דניק ןטימ ןַארָאד ןעז ןייג וצ .ןענועמש טימ ךיז ךיא ןגעזעג גָאטרַאפ

 .ןעכנימ ןייק קירוצ ךיז טלייא ירפלַא .ךעלגעמ טשינ רימ רַאפ זיא לָאטיּפש ןיא

 ןייז רַאפ טנַאדנעמָאק םעד ךיא קנַאד רעױט-רעגַאל ןופ ןרָאפסױרַא ןרַאפ

 ,רעגַאל ןיא טכַאנ רעביא ןייז וצ ןביולרעד וצ רימ טייקכעלטניירפ

 ַא טרעכיור ןוא ,*יּפ-יד, ַא יו ןָאטעגנָא ,רוחב ַא טייטש עלעקזייא ןבעל

 :שילגנע ףיוא טייהרעליטש רימ וצ טגָאז רע .עקלויל

 םוחנ ןָא טגָאז ןוא הבוט ַא רימ טוט ? ןעכנימ ןייק קירוצ טרָאפ ריא ---

 ןלָאז ייז ןוא דנַאלָאג רָאטקָאד ןוא ןיקבָאד רעטסימ ,תונכוס רעד ןופ ןיוועל

 ַא ףיוא זירַאּפ ןייק ןרָאפסױרַא ךיילג ןלָאז ייז זַא ,ףרַאד'מ ןעמעוו ןבעגרעביא

 ןדניברַאפ וצ ךיז רעוװש רעייז זיא שינָאפעלעט ...הפיסַא רעקידנעגנירד
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 ריא ...ללכב םעד ןגעוו ןדער וצ טשינ רעטניזעג ךיוא זיא'ס .ןעכנימ טימ

 -גָאז ךיא ...ןעיורטעג ןעמ ןעק ךייא ...,ןסייוו רימ ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ טנייז

 .ןינע םעד ןקידיילרעד וצ

 -ַצלַאז ןייק ןגָאי ךיז טמענ ירפלַא ןוא *ּפישזד , ןיא ןײרַא ךיז ןצעז רימ

 טניז ,געט יירד עטצעל יד ןיא ןעגנובעלרעביא יד .ץענערג רעד וצ ,גרוב

 ןיא רענייק .ןגיוא יד רַאפ רימ ןעלדניווש ,דנַאלשטייד ןייק ןעמוקעגנָא ןיב'כ

 ןעמוקרָאפ ןעק סנױזַא זַא --- ךיז וצ ךיא טכַארט --- ןביולג טשינ טעװ עקירעמַא

 ןטלַאהעגּפָא ןבָאה רעדנעל עיירפ יד סָאװ גיז ןסיורג םעד ךָאנ רָאי ייווצ דלַאב

 ,קלָאפ עשידיא סָאד ןטכינרַאפ וצ טכוזעג טָאה סָאװ אנוש-טלעוו םעד רעביא

 "תיראש יד ןעלדנַאהַאב ױזַא טעװ טלעוו עיירפ יד זַא טביולגעג טלָאװ רעוו

 קירוצ ךימ ןגָארט תונויער עניימ ? ןברוח ןשידיא ןסיורג םענופ הטילּפה

 -נַאװַא עקיטולב רעייז ןבױהעגנָא ןבָאה רעדרעמ עשטייד יד ןעוו טייצ רעד וצ

 ,קרָאי-וינ ןייק סערייא-סָאנעוב ןופ טרעקעגקירוצ ךיז בָאה'כ ןעוו ,ערוט

 26 לטיּפַאק

 רךעטַאעטרינעװעידנַאקעס ןיא קירוב

 ןייק סעריײיא-סָאנעוב ןופ עזייר יד סָאװ געט ןצכַאי

 ןענייז ,"ליזארב; ףיש רעד טימ טרעיודעג טָאה קרָאי-וינ

 ןעוועג ףיש יד ןיוש זיא טכַאניב .ענעגיוצעגנָא רעייז ןעוועג

 טָאה -- םי רעד ,שינרעטסניפ רעלַאטָאט ןיא טליהעגנייא | 25

 ןענירַאמבוס טימ טציילפרַאפ ןיוש זיא --- טסעומשעג ןעמ

 ...סענימ טימ ןוא

 .רעירפ יװ רעגרע טשינ ןעגנַאגעגנָא ךיז זיא קרָאי-וינ ןיא ןבעל סָאד

 טָאה עּפָאריײא ןיא המחלמ יד .לַאמרָאנ ןעזעגסיוא ץלַא טָאה ףיוא-ןביוא ןופ

 סָאװ תועידי יד ןופ ןזעוו ןייק טכַאמעג טשינ טָאה'מ ,דנַאל ןיא עפש טכַארבעג

 ןופ ןדיא יד יבגל תוירזכַא רעשטייד רעד ןגעוו ןכיירגרעד ןביוהעגנָא ןבָאה

 רעד זיא רשפא; :טכַארטעג ץלַא טָאה'מ .ןטיבעג עשיליוּפ ענעמונרַאפ יד

 ..."םיא טלָאמ ןעמ יו ץרַאװש ױזַא טשינ לווייט

 ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא טלָאמעד טקנוּפ זיא החּפשמ-רעטַאעט עשידיא יד

 יסול ענָאדַאמירּפ עקידיירפסנבעל ,עגנוי יד זַא ,הרושב רעשיגַארט רעד ןופ

 םעד ןופ רעטכָאט יד ,יסול ...תאלוח רעתמא רעד ןופ תומל הטונ ַא זיא ןיוועל
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 ןַא ןוא ןירעליּפשיוש עזעיצַארג ,עטרַאצ ַא ןעוועג זיא ,ןיוועל םעס טסירָאכ

 סרעלטסניק עטסנעעזעגנָא יד טימ טליּפשעג טָאה יז .ןירעגניז עקיסַאלקטשרע

 ,םלוע-רעטַאעט םייב טבילַאב רעייז ןעוועג זיא ןוא עניב רעשידיא רעד ןופ

 םעד ,ןַאמ ריא ןוא ַארַאברַאב לרעטכעט ריא ט'מותי'רַאפ טָאה ןיוועל יסול

 .רעקרַאּפ םָארעשזד טַאקָאװדַא

 עכעלטע עטצעל יד ןיא יו טלקַאװעג ךיז טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד

 הדוהי :סרעליּפשיױש יד טריפעגנָא ןבָאה רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןטימ .רָאי

 טָאה ךיילב ,לעזרַאב ףלָאװ ןוא ןרעּפלַאה הניד ,גרעבנעזָאר לכימ ,ךיילב

 "לרעסָארג רעשידיא ַא ןיא; ןוא םולב םהרבא ןופ *רעטכעט יירד; טריפעגפיוא

 רעד; ןופ ןוא ןָאקיסקעל-ןעמַארג םענופ רבחמ רעד) ווָאקשטוטס םוחנ ןופ

 טשינ ןָאזעס םענעי ייז ןבָאה ןקילג ןייק .("ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ רצוא

 -סָאנעוב ןייק רימ וצ ןבירשעג טָאה ןייטשלעדע רָאדיזיא : ןמיס ַא ,טכַאמעג

 רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס סָאד ןבעגוצרעביא רימ טיירג זיא רע זַא סערייא

 ןשיוװצ שינעדנעטשרַאפסימ יד ןסעגרַאפ לָאז ךיא .סעיצידנָאק עניימ ףיוא

 ךיא טלָאװעג רעייז ךיוא טָאה סענייר סוילושזד .סענזיב זיא סענזיב --- זנוא

 טימ ןטעבעגרעביא ךיז בָאה ךיא .רעטַאעטילַאנָאשענ רעייז ןעמענרעביא לָאז

 ַא ןעוועג זיא רימ רַאפ ,טלעג-יבר טלָאצַאב עדייב ןבָאה רימ .ןענייטשלעדע

 "דנָאקעס סָאד קירוצ ןעמונעגרעביא בָאה ךיא סָאװ עיצקַאפסיטַאס עסיורג

 121/ .לָאמ עטשרע סָאד יוװ סעיצידנָאק עקיבלעז יד ףיוא רעטַאעט-וינעוװע

 ,"יטירויקעסע רַאלָאד טרעדנוה 15 ןוא ָאטורב ןופ טנעצָארּפ

 טַאהעג ןיוש ךיא בָאה "סרעקעב םעד עלעדלָאג; לקַאטקעּפס רעיינ ןיימ

 בָאה'כ .ןַאמדירּפ קחצי רָאטַארָאבָאלָאק ןיימ טימ ןעמַאזוצ טכַאמעג קיטרַאפ

 -רַאפ דלַאב ךיז טָאה רע ןוא גנילירט ַאיליא רָאטיזָאּפמָאק םעד טרישזַאגנַא

 יד ןרינָאּפמָאק וצ "קירעביוב, ּפמעק םענופ "זיױה-דלַאוװש ןיא ךיז וצ ןבילק

 ,קיזומ

 דיווייד ,ןַאמרעגנוי ַא ןעמוקעגוצ טלָאמעד זיא רעטַאעט ןשידיא םוצ

 רעד רַאפ (רעטלַאהכוב) *טנעטנוַאקַאק ןַא יו רע טָאה ןביױהעגנָא .קַאלוק

 ןרָאװעג רע זיא םורַא ױזַא .יקסנישמור ףסוי ןוא ץַאז גיוודול : עמריפ-רעטַאעט

 דערדלימ יורפ רעביל ןייז טימ רע .רעטַאעט ןשידיא םעניא טסַאג רעטּפָא ןַא

 עניימ ןיא ןעגנוריפפיוא עניימ ןופ ענייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ ךיוא ןבָאה

 "רעביא לָאז רע ,ןקַאלוק ןטעברַאפ בָאה ךיא .וינעווע-דנָאקעס ףיוא סרעטַאעט

 קַאלוק זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא תונובשח עכעלטפעשעג עלַאגעל עניימ ןעמענ

 טשינ ךיז בָאה'כ .טניירפ ןוא םירבח עטסמיטניא עניימ ןופ רענייא ןבילברַאפ

 ,הבוט-הצע ןייז ןָא ריר ןייק ןָאטעג
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 -דנָאקעס סָאד קירוצ ןעמונעגרעביא בָאה'כ רעדייא זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 םיא ןוא ןקַאלוק טימ ןטלַאהעג-הצע ןַא רעירפ ךיז ךיא בָאה ,רעטַאעט-וינעווע

 "רעביא ןלָאז ,רעקרַאּפ םָארעשזד טַאקָאװדַא ןוא טניירפ ןיימ טימ ,רע זַא ןטעבעג

 ,עסערּפמיא-רעטַאעט רעיינ ןיימ טימ תוכייש ןיא םינינע עלַאגעל עלַא ןעמענ

 טלָאװעג רעייז ךיא טלָאװ "סרעקעב םעד עלעדלָאג, לקַאטקעּפס ןיימ וצ

 -- שזַאטס טימ רעקימָאק-רעטקַארַאכ םענעעזעגנָא ,ןקיטכיו ַא ןרישזַאגנַא
 ןלַאפנײרַא לָאז סע ןעוו :ענעגנולעג ַא זיא עלָאר יד .ןַאלעב וצ ךיא גָאז
 רעד ןופ גלָאפרעד םוצ ןפלָאהעג ליפ רעייז סע טלָאװ טנעה עקיטכיר יד ןיא
 ? קינלוקס השנמ רשפא ? ןעמ טרישזַאגנַא ןעמעוו : זיא םעלבָארּפ רעד .עסעיּפ
 ,ןייא רימ טלַאפ ---

 טרעטסײגַאב ַאלעב טרעוו -- ן'השנמ ןעיצוצ ןענעק ןלָאז רימ ןעוו ,יוא --

 ןענייטשלעדע רַאפ ןינע םעד ןָא ריר ךיא .ןעוועג טוג לָאמנייא ןיוש טלָאװ --

 ,עגושמ יו ןָא ךימ ןקוק עדייב .רעטלַאװרַאפ-טיפענעב םעד ,ןרעדיינש ּפיליפ ןוא
 ? ןרישזַאגנַא ךייא ייב ךיז טעוװ קינלוקס ?יבַאי ,ריא טדער סָאװ ---

 ,הרשּפ ַא ךיא ךַאמ --- ףתוש ַא רַאפ ןעמענניירַא םיא ךיא לעװ --

 ןיוש ליוו -- ?טנעמזײטרעװדַא ןטימ ןעמוקכרוד ריא טעװ ױזַאיװ ---
 ,ןסיוו ןייטשלעדע

 טלַאה --- ןעמוקכרוד ןריבורּפ רימ ןלעװ ,ייברעד ןטלַאה רָאנ רימָאל --
 ,סניימ ייב ךיז ךיא

 ןַא טימ ּפָא ךימ רע טסיג --- טײקשירַאנ ןייק ןייא טשינ ךיז טדער --

 רעדיינש .ןעשעג טשינ לָאמנייק סעכלעזַא טעווס -- רעסַאװ טלַאק רעמע

 ,..פמָאל םעד ןענייטשלעדע רעטנוא טלַאה

 ןגערפ רַאפ, : ןעמ טגָאז יו --- ךיא טכַארט -- ןרילרַאפ ָאד ךיא ןעק סָאװ
 רינָאפעלעט ךיא ! טשינ ? טשינ !ָאי ?ָאי : ןגערפ ךימָאל ,?טשינרָאג ךָאד טמוק
 -ָאטסער סטרָאּפָאּפַאר ןיא עװַאק לּפעט ַא ףיוא םיא טעברַאפ ןוא ןקינלוקס וצ
 .וינעווע-דנָאקעס ףיוא ןַאר

 ; קוסּפ םוצ ךיילג ייג ךיא ןוא עװַאק ןּפוז ךיא ןוא השנמ

 עדייב רימ זַא ןַאלּפ ַא ןעוועג טלָאװ רשפא -- ךיא גָאז -- השנמ --
 טיירג ןיב ךיא ? רעטַאעט-וינעװע-דנַאקעס ןיא טפעשעג ַא ןעמַאזוצ ןכַאמ ןלָאז
 ,ףתוש ןכיילג ַא רַאפ ןעמענוצניירַא ךיד

 --- ןגיוא-קינלוקס ענייז רימ ףיוא השנמ סיוא טצָאלג -- ? ףתוש ַא רַאפ ---
 -רעטַאעט עשידיא יד ןופ ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ גונעג טַאהעג ןיוש בָאה ךיא
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 ןייק ןייז טשינ רעמ ךיא ליוװ ,וצ רימ טלָאצ'מ ןעוו !טשינ ךיא ,ןטפעשעג

 יסעשזדייוו ךָאװ ַא ןגירק ךיוא לָאז ךיא טייצ ןיוש זיא'ס .ָאירַאסערּפמיא

 טימ טסיירד טשינ ךיא ןיב --- ? טרישזַאגנַא ךיז וטסלָאװ רשפא זיא ---

 ןליּפש טסעוו ....לקַאטקעּפס ַא .. .עסעיּפ עיינ ַא בָאה ךיא --- גַאלשרָאפ ןיימ

 ? רשפא . .. ןלָאר-טּפיױה יד ןופ ענייא

 ךיז לָאז ךיא ןעוו --- קינלוקס טגָאז --- ןינע ןַא ןיוש זיא ,וטסעז ,סָאד ---

 ןעמעלַא ןלָאצ ,ןריסישזער ,ןסעיּפ ןכוז ןופ טָאּפָאלק םעד ןָא ןרישזַאגנַא ןענעק

 --* לַאיָארק ןופ רעטייוו םעד ןַאמרעה ייב תואוולה ןכוז ןיילַא ןוא סעשזדייוו

 .ןבעלרעד טלָאװעג ךיוא ןיוש ךיא טלָאװ ,וטסעז ,סָאד

 ַא ןענייז עדייב רימ --- שיטסַאיזטנע רעמ ךָאנ ךיא רעוו -- !השנמ --

 ַאלעב .עטסנרע -- ךיא ,ןלָאר עשימָאק טסליּפש וד ,עיצַאניבמָאק ענעגנולעג

 יז ךָאד טסָאה ןיילַא וד ,ןירעליּפשיוש עטנכייצעגסיוא ןַא זיא ,ךָאד וטסייוו

 ןלעװ עשזַאג ןגעוו ,רעטַאעט ןייד ןיא ןיטסילָאר-טּפױה ןייד רַאפ טרישזַאגנַא

 ןקילג"רעטַאעט יד טסייטשרַאפ וד .רעכיז ךיא ןיב םעד ןיא ; ןעמוקכרוד רימ

 ןעיצרעבירַא טשינ טסעוװ וד זַא סייוו ךיא ....ןלָאצ ןעק'מ לפיוו טסייוו וד ןוא

 ןוא ןלעטש ךיז זומ'כ ןכלעוו ףיוא טקנוּפ ןייא ָאד זיא'ס רעבָא ,לקירטש סָאד

 יד ןיא ךיילג רימ טקוק רע ןוא רָאפ ךיא ץעז -- השנמ .,עמַאלקער : זיא סָאד

 רָאיטקַא ןרעסערג ןייק רַאפ ,הלילח ,טשינ ךיז טלַאה'כ זַא רימ ביולג --- ןגיוא

 "תודע ךיא ןעק םעד ףיוא ;טנידרַאפ רשכ שזַאטס ןייד טסָאה וד .ריד ןופ

 ײטשרַאפ .ןכיירגרעד וצ סָאד טסָאקעג ריד טָאה'ס ןבעל לפיוו סייוו'כ ,ןגָאז

 טקַארטנָאק ןיימ טיול ,ךיא ףרַאד רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןטימ .השנמ ,ךימ

 ,רָאיַארעביא ןָאט ךיא לעװ סָאװ .טייצ רָאי יירד ןריפנָא ,ןענייטשלעדע טימ

 ? רעטַאעט ןיא ןַאלעב טימ ןוא רימ טימ ןביילב וצ ןעניול טשינ ריד טעוו'ס ביוא

 ןייז וצ טקיטכערַאב ןייז לָאז סָאװ ,קינלוקס רעדנַא ןַא ןגירק ךיא לעוװ ואוו

 ןייז ףרַאד ךיא זַא ןעזנייא ןוא ןייטשרַאפ וטספרַאד ? רימ רַאפ טריסנָאנַא

 .לעזיימ ַאלעב םעדכָאנ ןוא רעטייווצ רעד -- וד ,רעטשרע רעד טריסנָאנַא

 טפעשעג סָאד זיא טקנוּפ םעד ףיוא ןייגוצנייא ךיז ייב ןלעוּפ טסנעק וד ביוא

 ןייד ףיוא ןצנַאגניא ךיז ךיא זָאלרַאפ סעיצידנָאק ערעדנַא יד טימ .טכַאמעג

 .ןעגנַאלרַאפ טסעוװ וד סָאװ ץלַא ןביירשרעטנוא לעוו'כ ,רשוי

 -- טגייווש רע .םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ ןציז ןבילבעג זיא קינלוקס

 ?ןגָאז וצ טַאהעג ןעד ךיא בָאה ךָאנ סָאװ ,ןיימ'כ .ךיוא ךיא גייווש

 טגָאז -- (ה"ע ַארעס יורפ ןייז) ןעקלַאס וצ רימ טימ ףױרַא םוק ,יבַאי --

 רימ --- .םינּפ ןייז ןופ רעטנורַא טשינ טייג עלעכיימש סָאד ןוא השנמ רימ וצ

 ןגָאז טעװ בייוו ןיימ סָאװ ןרעה ךימָאל ,ףושיכ םעד טפיוקרַאפ וטסָאה
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 טלעטשעגנָא "רעטיעווא רעד טָאה ןסעזעג ןענייז רימ ואוו לשיט ןפיוא

 ןביג ךיא ןוא השנמ .רעזדלעה יד ןצענַאב וצ רעסַאװ טימ רעזעלג עכעלטע

 ףיוא רעטנורַא קסַארט ַא ןביג רעזעלג עלַא ןוא לשיט םענופ ףיוא-ביוה ַא ךיז

 ,ךעלקיטש ףיוא ןכָארבעצ ןרעוו ןוא דרע רעד

 ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ ןדיא עלַא ןעירשעגסיוא ןבָאה -- ! בוט"לזמ --

 ןיק טשינ ןדער ךיא ןוא קינלוקס זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז .ןַארָאטסער

 יו ןכָארבעצ ךיז ןבָאה רעזעלג יד . ..סענזיב ןדער רימ זַא ,"םילטב-םירבדע

 ! בוט-לזמ :ןעיירש ןעמ ףרַאד ,הּפוח רעד רעטנוא ןתח םייב לזעלג סָאד

 ןבָאה ייז ,ךיז טלדנַאה'ס סָאװ ןגעוו ןעקלַאס ןבעגעגרעביא טָאה השנמ

 בָאה'כ .סטנעמזײטרעװדַא יד ןגעוו גנורעדָאפ עטכערעג ןיימ ןעזעגנייא עדייב

 ןטונימ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא טפעשעג סָאד ,ךיוא ןַארעס טרישזַאגנַא ךיילג

 ,בוט-לזמ ןשטנואוועג ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ןָא-גָאז ךיא .רעטַאעט ןופ סיפָא ןיא זיוה סקינלוקס ןופ רינָאפעלעט ךיא

 ךיז רע טביולג .ןקינלוקס טרישזַאגנַא בָאה'כ : הרושב עטוג יד ןענייטשלעדע

 סָאד ןקינלוקס רעביא ךיא ביג .רע טגָאז -- םיא ןופ קזוח ךַאמ'כ ,טשינ

 ,ןגָאז ןילַא םיא לָאז רע ,לביירט

 ןייז רעדיוו ןלעוו רימ -- השנמ טקיטעטשַאב -- ! רָאדיזיא ,בוט-לזמ --

 -עיײרדיּפָאק סוָאקָאלבַאי טימ לָאמ סָאד רעבָא ,העש רעטוג ַא ןיא ןעמַאזוצ

 : עמריפ רעד ףיוא סטיפענעב ןפיוקרַאפ וצ ןבױהנָא ןיוש געמ רעדיינש .שינ

 ,לעזײמ-קינלוקס-ווָאקָאלבַאי
 ט
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 םעד .עינרָאפילַאק ןיא ןָאשנעװנָאק ַא ףיוא ןעוועג טקנוּפ זיא ןיקסוג

 רעקיטלָאמעד רעד טקיטעטשַאב טָאה רימ ןוא ןקינלוקס ןשיווצ טקַארטנָאק

 -ַאפ ךיז ןבָאה רימ .דלעפנירג ןישזד ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ןרָאװעג טקורדעג ןענייז סעיינ יד טימ דליב סָאד ןוא ןעמַאזוצ טריפַארגָאט

 .ןעגנוטייצ עשילגנע ןוא עשידיא עלַא ןיא טנענימָארּפ

 זַא ךימ טעב רע .עמַארגעלעט-גנוסירגַאב ַא טקישעגוצ טָאה ןיקסוג

 רע זיב ןטרַאװ ךיא לָאז עפורט רעד ןופ עקירעביא יד ןרישזַאגנַא ןטימ

 םוצ ןעוװעג טשינ םיא זיא ןקינלוקס ןרישזַאגנַא ןיימ .ןעמוקקירוצ טעוו

 -לוקס לייוו ,רעטַאעט ַא ןעגנַאגעג-ןריולרַאפ זיא רעװענַאמ םעד טימ .ןצרַאה

 טכערעג .,,ןיליפת ןביירש ןצעז טשינ ךיז טעוװ ,טסואוועג רע טָאה ,קינ

 ןעניז ןיא טפרַאדַאב בָאה ךיא ,"ומצעל בורק םדא; רעבָא ,ןעוועג רע זיא

 -ַאגנַא ןטימ טכיירגרעד ךיא בָאה סָאד ןוא ,טפעשעג-רעטַאעצט ןיימ ןבָאה

 ,קינלוקס השנמ ןרישז
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 "רָא .עיצַאסנעס רעד טימ םָארָאדָאכ ןעגנַאגעג זיא עפַאק-*לַאיָאר, יד

 -לוקס .סטיפענעב ערעייז ןלעטשַאב וצ ןבױהעגנָא ךיילג ןבָאה סעיצַאזינַאג

 רעייז ןעוועג זיא ןוא *עלעדלָאנ; עסעיּפ עיינ ןיימ טנעיילעגרעביא טָאה קינ

 ןרישזַאגנַא וצ ךימ טעב רע .עסעיּפ רעד טימ ןוא עלָאר ןייז טימ ןדירפוצ

 ןוא טעלּפוק ןייז רַאפ סקיריל יד ןביירש םיא רַאפ לָאז רע ,ןעיליל רָאדיזיא

 ירעביוט םייח ןבירשעג טָאה ןטסקעט ערעדנַא יד ,טעוד

 סקינלוקס) ןיקביל ָאעל טרישזַאגנַא ךיא בָאה רעריפ-טפעשעג ןיימ רַאפ

 טימ עטסנייפ יד ןופ רענייא ,ןַאמרעגנוי רעקיטומטוג ,רעביל ַא ,(םעדייא

 ןעזעג טשינ טָאה רע .ןעמַאזוצ ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא'ס ןעמעוו

 ?גניטנוַאקַאק טרידוטש רע טָאה ,רעטַאעט ןשידיא ןיא טפנוקוצ ןייק ךיז רַאפ

 "רַאפ ךיז ןוא רעטַאעט סָאד ןבעגעגפיוא רע טָאה רעטעּפש ,(עירעטלַאהכוב)

 ,קַאלוק דיווייד ןופ סיפָא-"גניטנוַאקַא; ןטימ ןדנוב

 -עגוצ םיא ךיא בָאה ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא ןיקסוג ןעוו

 :עסעיּפ ןיימ וצ ףרַאד ךיא עכלעוו סרעליּפשיוש יד ןופ לטעצ ַא טלעטש

 לטיג ,טרעבליז ַאזיל ,יקסװעשַאמָאט ינע ,ןַאמזייא ידלָאג ,ןַאמלוב יטריוג

 ַא ,רעגניז ןוא רעליּפשיוש רעגנוי ַא) ווָאנַאזוס בקעי ,קינלוקס ַארעס ,ןייטס

 רעקָאטסילַאיב רעד ,עקירעמַא ןיא גנַאל טשינ ,ןַאמסדנַאל רעקָאטסילַאיב

 -עטָארּפ קרַאטש רעייז םיא ןבָאה ןהָאס דוד טנעדיזערּפ רעייז טימ ןייארַאפ

 "דירפ קחצי ,רעגנַאז בקעי ,ןָאספעסָאשזד םעס ,טַאלבנעזָאר סקַאמ ,(טרישז

 ףליהעג :ץרַאװש ריאמ :רָאילפוס ;סָארג בייא :רעטלַאװרַאפ-עניב ,ןַאמ

 ,(רעדורב סנײטשדלָאג ינעשזד) ןײטשדלָאג יזיא : רעטלַאװרַאפ-עניב םוצ

 רע .גינָאה סירָאמ) ראַאז וָאמ טרישזַאגנַא ךיא בָאה ףַארגָאערָאכ ןרַאפ

 סעלעמעסא לקַאטקעּפס ןיימ רַאפ ןטעלַאב ןוא ץנעט יד טריפַארגָאערָאכ טָאה

 ענרעדָאמ ענייז טימ טנכייצעגסיוא קרַאטש רעייז ךיז טָאה ןוא ?הוצמירב

 רעד זיא ןוא טַאקָאװדַא ףיוא טרידוטש רע טָאה טייצ רעד ךרוד .ןלַאפנייא

 "עט; רעד רַאפ ןוא ןָאיני-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד רַאפ רעיָאל רעלעיציּפָא

 ,(גינָאה ַאדייא ןירעצנעט ןוא ןירעליּפשיוש יד זיא יורפ ןייז ,?סנעײלַא-לקירטַא

 "יזומ ,רעטעברַא-עניב עקיבלעז יד טימ טלגנירעגמורַא ךיז בָאה ךיא

 רימ טימ טעברַאעג רעירפ ןיוש ןבָאה עכלעוו ןטסירָאכ ןוא סרעצנעט ,סרעק

 עלַא ,ןילּפיצסיד-רעטַאעט ןיימ וצ טניואוועג ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ,ןעמַאזוצ

 סָאװ טייצ רעד ךרוד .טייקנדירפוצ רעטסערג רעד טימ טרישזַאגנַא ךיז ןבָאה

 טימ ןטעברַא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ןיוש ייז ןבָאה טלעפעגסיוא בָאה ךיא

 עקַאט ןיב ךיא ...ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ אקווד יז זיא'ס .שרעדנַא ןצעמע

 ןבעגעגוצ ייז ןבָאה -- רעלָאצ ַא ךיוא רעבָא ,רעגנערטש ַא
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 ַאלעב ןליּפש טעװ *עלעדלָאג; ןופ עלָאר-טּפיױוה יד זַא רעכיז ןענייז עלַא

 -לוקס סָאװ טשודיחעג עקַאט ךיז ןבָאה עלַא ? ןייז שרעדנַא סע ןעק יו .לעזיימ

 רעד םיא טָאה ףושיכ ַא רַאפ סָאװ .ןעמָאנ ןפיוא ןעגנַאגעגנייא רָאג זיא קינ

 ןענייז סרַאטס-רענעמ יד ?ךָאנ ץלַא םיא טיג רע סָאװ ןָאטעגּפָא ווָאקָאלבַאי

 "?סרעקעב םעד עלעדלָאג; ןסייה טעװ עסעיּפ יד ןוא קינלוקס-ווָאקָאלבַאי

 ?ןןטרָאד ךיז טוט סָאװ

 "סרעקעב םעד עלעדלַאג,

 ,ריט רעד ןיא ּפַאלק רעכַאװש ַא רימ וצ טכיירגרעד סיפָא ןיא קידנציז

 עסיורג טימ ןָא ךימ טקוק ןוא עלעּפעק סָאד ןיירַא טקעטש עלעדיימ ןיילק ַא

 :לכ'לוק קידרעטיצ ַא טימ טגערפ יז .,ןגיוא-ןשרַאק

 ?וָאקָאלבַאי רעה רעד יז דניז ---

 טמוק'ס .יז ךיא טעברַאפ -- דניק ,ןיירַא םוק ,ךיא ןיב סָאד ,ָאי --

 -עה עריא ,למינּפ קיטכיל ַא טימ ,9--8 רָאי ַא ןופ עלעדיימ ןיילק ַא ןײרַא

 ןַא ןופ עלעדיילק-רעמוז ַא טגָארט יז ,ןעמונרַאפ עלעגנעטס ַא טימ ךעלער

 טשינ טמענ יז .ךעלעסיפ יד ףיוא ןלַאדנַאס ןוא רילָאק םענעשַאוװעגסיוא

 ןגיוא עלופקורדסיוא עריא רימ ןופ רעטנורַא

 ,קירעגיינ ךיא ןיב --- ? ךימ וטספרַאד סָאװ ---

 ןיא ?בַאשזד, ענייא ? ןטסָאּפ ענייא ןגירק ...טכייליפ ...ךיא ןַאק ---

 "ירעדניק ןוא טייקטסנרע ַאזַא טימ סױרַא יז טלמַאטש --- ? רעטַאעט ןזיד

 ןכַאל ןופ ןייא םיוק ךיז טלַאה ךיא זַא ,טעטיוװיאַאנ רעש

 וטסנעק סָאװ -- טסנרע ןייז וצ ןָא ךיז ךיא גנערטש -- ? בַאשזד ַא --

 ?רעטַאעט ןיא ןָאט

 יז טרעפטנע -- ?ןירעליּפשוַאש ענייא ןייז טכייליפ ...עטכעמ ךיא --

 .רעטסיירד ןיוש

 ?דניק ,ךיד ןעמ טפור יו ---

 ! עלהכלמ טזיא ,שיאושזד ףיוא ןעמַאנ ןיימ ! רעליב ןילירעמ ! ןילירעמ ---

 ףיױא טליּפשעג ןיוש וטסָאה ,עלהכלמ ,רימ גָאז !ןייּפ ?עלהכלמ ---

 ?עניב ַא

 בַאה ךיא ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא ,םייה-רעדניק ןיא ,לַאמ עליפ ,ַאי --

 -סנַארט ַא טימ טכַארבעג ךימ טָאה'מ ,*יפ-יד, ןייא ןיב ךיא ....ןדנופעג ךיז

 .עיפלעדַאליפ ךָאנ רעדניק טרָאּפ

 ? עלהכלמ ,ןרעטלע ענייד ןענייז ואוו --
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 יז ךיא בַאה טצעי ,ַאּפָאריײא ןיא ערַאי ענייא ןבילברַאפ טניז ייז ---

 ...טרַאװ יז ...ןעטנוא טזיא רעטומ ןיימ ,..ַאקירעמַא ןייק טגנערבעגרעבירַא

 ךָאד זיא'ס ...ףױרַא יז ףור ,עלהכלמ ,רעטומ ןייד וצ ןדער ליושכ --

 ןליּפש וצ ףיוא עלעדיימ ַאזַא טקנוּפ ךָאד ךוז ךיא ,ךיא טכַארט ,ןעניוטש םוצ

 ,"עלעדלָאג; ןופ עלָארטּפיױה יד

 עקנירַאד ַא ,עלעקיורפ עקירעדינ ַא ,רעטומ ריא טימ ןָא-טמוק עלהכלמ

 ,םינּפ ךעלקנערק ַא טימ

 "רעד רעטומ יד .רָאפ עלהכלמ יז טלעטש -- רעטומ ןיימ טזיא סַאד ---

 ; רימ טלייצ

 עקירעמַא ןייק טכַארבעגרעבירַא טָאה עיפלעדַאליפ ןופ ּפָארטנַאליפ ַא;

 -עג ךיוא זיא עלהכלמ .ךעלרעדניק עשידיא טימ טרָאּפסנַארט ןטשרע םעד

 -גערב לָאז'מ טריפעגסיוא טָאה יז זיב טורעג טשינ טָאה יז ,ייז ןשיוװצ ןעוו

 -ויג ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז ןבָאה ייז .עקירעמַא ןייק ןרעטלע עריא ןעג

 עיפלעדַאליפ ןיא .יירעדיינש ייב ךעלסיבוצ ןַאמ ריא טעברַא ָאד ןוא קרָאי

 ןבָאה עלַא .ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק יד ןיא ןעמונעגלייטנָא עלהכלמ טָאה

 "עג ןעלקַאטקעּפס עניימ ןיא זַא סייוומ יװױזַא ,טנַאלַאט ַא זיא יז זַא טגָאזעג

 רימ וצ טרידנעמָאקער ןעלהכלמ ןעמ טָאה ,ךעלרעדניק ליײטנָא ךיוא ןעמ

 .?רעטַאעט ןיא

 זַא לפייוצ ןיק טשינ רימ ייב זיא'ס .טייהנגעלרַאפ ַא ןיא ןיב ךיא

 רעבָא בָאה ךיא ."עלעדלָאג; ןופ עלָאר רעד רַאפ טסַאּפעגוצ זיא עלהכלמ

 ףרַאד'מ .עלָאר עקיטכיוו ַאזַא דניק יור ַא ןעױרטרַאפנָא ןוא ןריקיזיר וצ ארומ

 -עניב ןױש טָאה סָאװ דניק ַא סיוא טלעטש'מ זיב חוכ גונעג ןגײלניײרַא

 טימ) רעדניק יד ןופ רָאנ טשינ גונעג ןייטשסיוא ףרַאד'מ ;גנורַאפרעד

 סָאװ "סעמַאמ; יד טימ ךיוא רָאנ ,(סיוא דימת ָאי אקווד םוק ךיא ןעמעוו

 ,..ןיירַא רענייב יד ןיא ןכירק

 "הבותכ אלש הכמ; ַא ןענייז ,ןעמַאנסיױא עניילק טימ ,?סעמַאמ-עניב , יד

 ,יוא .עניב רעשילגנע רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,רעשידיא רעד ףיוא רָאנ טשינ

 "ניק עלענָאיסעּפָארּפ יד טימ רעבָא ...?ךעלגניריוא טימ ןעיורפ, ייז ןענייז

 ףיױא ןָא ןעמ טפערט .ןרידוטשוצנייא רעגנירג שטָאכ זיא סרעליּפשיוש-רעד

 -הכלמ טימ ןעמ טוט עשז-סָאװ ,טעברַא עבלַאה ַא ןיוש זיא ,דניק קיאעפ ַא

 טימ טקַאטנָאק רעטשרע ןיימ זיא סָאד .תונמחר ַא טרָאפ ךָאד זיא'ס ?ןעל

 ןיא טסייו רעוו .עּפָארײא ןופ החּפשמ רעשידיא רעטלצרָאװעגסױא ןַא

 ,החּפשמ ןיימ ןופ ךעלרעדניק יד טציא ךיז ןעניפעג סע ןדנעטשמוא עכלעוו

 רעד ןצרַאה םייב רימ טּפוצ -- ? העידי םוש ןייק טשינ בָאה ךיא ןעמעוו ןופ
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 ...ןעמוקיץונוצ קרַאטש ריא ןענעק ,ךיא ליפ ,ןטסנידרַאפ סעלהכלמ ,קנַאדעג

 ,העד רעד טימ ץלַא ךָאנ ךיז ךיא גָאלש -- ? עלהכלמ ,וטסנעק ןעגניז --

 טזָאל יז .(עניזוק ענירג) *ַאניזָאק ַאנירג; יד ןעגניז ןעק ךיא !סעי --

 ,..?אניזָאק ענייא ןעמָאקעג טזיא רימ וצ,, : ךיז טגניזעצ ןוא ןטעב טשינ ךיז

 .עלעקעלג ַא יװ טגנילק עלעמיטש ריא ,"סקירילק יד לחומ ריא ןיב ךיא

 לעװ ךיא ,רעה --- ָאװַארב ריא ךיא שטַאּפ --- ! עלהכלמ ,טוג רעייז ---

 ןבַאטשכוב עשיניײטַאל טימ ,שידיא ףיוא ענעצס ַא ריד רַאפ ןביירשסיוא

 "וצ םוק ןענרעלסיוא סע טסעוװ וד ןעוו .קינייונסיױא ףיוא סיוא סע ןרעל

 וצ רעגנירג ןייז רימ טעװ טלָאמעד .ןרעהרַאפ ךיד ךיא לעװ ,רעהַא קיר

 ערעדנא יד ןשיװצ "בַאשזד, ַא ןבעג ריד ךיא לעוװ ,ױזַא יצ ױזַא ,ןסילשַאב

 ?טוג .גנולעטשרָאפ רעד ןיא ןקילײטַאב ךיוא ךיז ןלעוװ סָאװ ךעלרעדניק

 ,החמש אלמ קעװַא ןענייז ןעמַאמ רעד טימ עלהכלמ

 ַאזַא ןעױרטרַאפנָא לָאז ךיא זַא ןופרעד ןטלַאהעג טשינ ךיוא טָאה ַאלעב

 ןריבורּפ רימָאל .דניק ןרַאפרעדמוא ןַא וצ *עלעדלָאג, יו עלָאר עקיטכיוו

 ןרידוטש וצ טייצ רעמוז ןצנַאג ַא ךָאד בָאה'כ -- ןסָאלשַאב ךיא בָאה --

 -ניא דלַאב ןגרָאמ ףיוא ! תונמחר ַא ךָאד זיא'ס --- ? רשפא ,ןעלהכלמ טימ

 עצנַאג יד ןיוש ןעק יז !עלהכלמ -- ריט:סיפָא ןיימ ןיא טּפַאלקימ ,ירפרעד

 ןָא טביוה יז ןרעהרַאפ יז לָאז'כ טיירג זיא יז ;קיניײװנסױא ףיוא ענעצס

 סָאד .רעטפַאגרַאפ ַא ןציז ביילב ךיא ,ענעצס רעד ןופ עזָארּפ יד ןדער וצ

 טימ רעטרעוו יד סױרַא טדער יז רעבָא ,טזיירגרַאפ עקַאט זיא ןושל עשידיא

 רעשיטַאמַארד רעד ייב .רעדניק ייב טייקנטלעז ַא זיא סָאװ ,ליפעג ַאזַא

 טעב ןוא ןַאלעב וצ רינָאפעלעט ךיא .ןרערט ערעטיב טימ יז טנייוו ענעצס

 יד לָאמַאכָאנ רעביא טליּפש עלהכלמ .רעטַאעט ןיא ןעמוקוצרעטנורַא יז

 סָאװ גנובעלרעביא רעפיט רעד ןופ טניוטשרעד ךיוא זיא ַאלעב ןוא ענעצס

 ."סרעקעב םעד עלעדלָאג; זיא סָאד :ןסילשַאב רימ .סױרַא טזייוו דניק סָאד

 ַא ןביילב לייוורעד ךָאנ סע לָאז ,דייר ןייק ןופרעד ןכַאמ וצ טשינ טעב ךיא

 ?עלעדלָאג ןופ עלָאר יד טליּפש רעוו :ןרעדנואוו םלוע רעד ךיז לָאז .דוס
 לא

 ןיא גלָאפרעד סיורג טימ טרילָארטסַאג קינלוקס טָאה רעמוז בױהנָא

 ןטרָאד ןופ .ףָארטסָא רַאקסָא : עסערּפמיא .ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-קרַאּפ-סַאלגָאד

 רעד ןיא .טעטשיץניװָארּפ ערעדנַא יד ןיא ןליּפש ןרָאפעגסױרַא ייז ןענייז

 ןָאעל :סרעגניז ןוא סרעליּפשיוש עגנוי ייווצ יד ןעוועג ךיוא ןענייז עּפורט
 טביולעג קרַאטש רעייז ןדייב ייז טָאה קינלוקס .ַאנַאיליל יליל ןוא דלָאגביל

 ,רימ רַאפ
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 רימ רע טָאה -- רעטַאעט ןרַאפ סניוועג רעסיורג ַא ןייז ןענעק ייז --

 ןעקנַאד רימ טסעוו ,ייז רישזַאגנַא --- ןבירשעג

 .עניב רעד ףיוא ןעזעג טשינ ןוא טרעהעג טשינ סדלָאגביל יד בָאה ךיא

 ןענייז ,עקירעמַא ןייק ?עדנַאב עשידיא, רעד טימ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ןעוו

 רעד טימ השנמ ןעוו .עניטנעגרַא ןיא ןרילָארטסַאג ןרָאפעגקעװַא טקנוּפ רימ

 טשינ ךיא ןיב ,קרָאי-וינ ,ָאלַאפָאב ןיא ןליּפש ןעמוקעגנָא ןענייז עּפורט

 סָאד ןקוקוצנָא ליבָאמָאטױא ןטימ סױרַא ןרָאפ ךיא ןוא ַאלעב ןוא ,ליופ

 .קרַאטש ױזַא טרידנעמָאקער השנמ סָאװ לרָאּפ

 -יוש עזעיצַארג ,ענייש ,עגנוי ייווצ עניב רעד ףיוא ןעזעג ןבָאה רימ

 םוקילבוּפ סָאד .ייז ףיוא ןקוק וצ תויח ַא טושּפ ןעוועג זיא'ס ןוא ,סרעליּפש

 רעייז טימ ?עניב רעשידיא רעד ףיוא ייז ןעוט סָאװ :טרעדנואווַאב ייז טָאה

 סניוועג ַא ייז ןענייז רָאנ טשינ ? ןרָאיטקַא עשידיא ןעד ייז ןענייז ןעזסיוא

 ! טייקדנעווטיונ ַא ןענייז ייז --- ןַאלעב וצ ךיא גָאז --- רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ

 !תולעמ עלַא טימ שממ ?קרָאי-וינ ןיא לרָאּפ ַאזַא ןעד ןבָאה רימ

 -טכַארּפ ַא טימ ,רָאיטקַא רעקידנרעק ,רעטריניטור ַא ,דלָאגביל ןָאעל

 רָאנ ןריובעג יו רָאנ טשינ זיא רע ,עמיטש'ןָאטירַאב רעשיריל ,רעלופ

 "עוו ןופ טַאהעג יאדװַא טָאה רע .עניב רעשידיא רעד ףיוא ןריובעג עקַאט

 יּפשיױש יד ןעוועג ךָאד ןענייז ןרעטלע ענייז -- טנַאלַאט ןענשרי וצ ןעמ

 ,דלָאגביל ןמלז ןוא עיסַאב : סרעל

 יז ;עסירטקַא עלופליפעג ַא ,עקנידנָאלב עטרַאצ ַא :ַאנַאיליל יליל

 ןוא עיצקיד ערָאלק ַא טגָאמרַאפ יז .קינלוקס השנמ טימ טצנַאט ןוא טגניז

 טגניז יז ןעוו יז טכַאמ גלָאפרעד ןטסערג םעד .טײקנטלַאהעגסיוא טימ טגניז

 -טסנוק-ןיילק םעד ןופ ןטעוד-סקלָאפ יד ןדלָאגביל ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ

 ןַא זנוא ףיוא ייז ןכַאמ עדייב ,"עדנַאב עשידיאק רעד ןופ רַאוטרעּפער

 ךיא גָאז -- ?ןּפַאכסיױא ןיוש ייז ףרַאד'מ; .קורדנייא ןכעלטנייוועגרעסיוא

 .ןַאלעב וצ

 רעצנַאג רעד טימ ןטעברַאפ קינלוקס זנוא טָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 -עג ןיוש בָאה ךיא .ןענַארָאטסער יד ןופ םענייא ןיא לשעמרעק ַא וצ עּפורט

 ןוא דלָאגביל ןופ ןבירשעגרעטנוא ,טקַארטנָאק ַא ענעשעק ןיא ךיז ייב טַאה

 ןיימ ןיא ןָאזעס ןקידנעמוק םעד רַאפ טרישזַאגנַא ןענייז ייז זַא ,ַאנַאיליל

 ןָאיני רעד ןיא .ןביולרעד טעוװ ןָאינוי יד ביוא ,רעטַאעט-וינעװע-דנַאקעס

 ןעמונעגנײרַא טשינ טלָאמעד ךָאנ ייז ןעמ טָאה

 ןייק סדלָאגביל יד רַאפ ןגירק טנעקעג טשינ בָאה'כ ?לכה-ךס רעד

 ןיימ ץוח ,ןרישזַאגנַא וצ ןטָאבעגנָא בָאה ךיא שטָאכ ,ןליּפש וצ עיגעליוװירּפ
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 -טנע רעד .רָאיטקַא ערטסקע ןַא ךָאנ ,(רעליּפשיוש 16 ןופ) עטָאװק-ןָאינוי

 :ןעוועג זיא רעפ

 סדלָאגביל יד ןענייז ,ָאגַאקיש ןיא ,רעטַאעטיקרַאּפ-סַאלגָאד ןיא ---

 ... רעקיטכיוו

 ןופ ףיולרַאפ ןיא .גנושיױטנַא רעד ןופ שפנ-תמגע סיורג טַאהעג בָאה/כ

 טימ ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא לָאמניא טשינ רימ זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד

 עקיצרַאה עניימ ןבילברַאפ ןוא ןעוועג ןענייז ייז .ַאנַאיליל ןוא דלָאגביל

 לרוג רעד רָאנ ואוו טכַאמעג-טבילַאב דימת ךיז ןבָאה ייז ,טניירפ ןוא םירבח

 -עג יד ןיא וויטקַא קרַאטש רעייז ךיוא ןענייז ייז .ןייז וצ טמיטשַאב ייז טָאה

 ,הגרדמ עכיוה ַא רָאג ןיוש זיא סָאד ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט עכעלטפַאשלעז

 ...ןסיורג ךיז ןענעק החּפשמ:-רעטַאעט רעד ןופ עלַא טשינ רעכלעוו טימ
 לא

 ?עלעדלָאג, ןופ עלָאר יד טרידוטש גָאט ןדעי ךיא בָאה ןעלהכלמ טימ

 עקַאט ךיז ןבָאה ,עפורט רעד טימ עבָארּפ וצ טלעטשעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 -יימ ַא :טגָאזעג ייז ךיא בָאה ??עלעדלָאג; טליּפש רעוװ : טשודיחעג עלַא

 ךָאד ףרַאד יז לייו ,סעיציטעּפער יד ייב ןייז טשינ רעבָא ןעק יז !עלעד

 טלעטשַאב ךיוא ךיא בָאה ןבָארּפ-לַארענעג יד ןופ רענייא וצ ,לוקס ןיא ןייג

 ךיז ןוא טקוקעג רָאנ ןבָאה עלַא ? ןריטעּפער טנעקעג ןעד בָאה'כ .ןעלהכלמ

 ,גננורעטסיײגַאב ןופ ךיז רעסיוא ןרָאװעג זיא עּפורט יד ,דניק םוצ טרעהעגוצ

 יִז -- טלציועג קינלוקס ךיז טָאה -- !ןיײגמײהַא ןיוש ןגעמ רימ --

 ןענייז רימ יצ ןסיוו טשינ וליפַא טעוו'מ ,עסעיּפ עצנַאג יד ןעמענוצ טעוו

 .עניב רעד ףיוא ָאד ךיוא

 ןופ .דניק סָאד ןעשטסעיּפ וצ טשינ עּפורט רעד ןופ ןעמעלַא טעב ךיא

 סרעליּפשיוש:רעדניק יד יװ ךיג ױזַא זַא ,טסואוועג ךיא בָאה גנורַאפרעד

 עטנערבעג יד ןָא ךיילג ךיז ןביוה ,טייקיטכיוו רעייז ןליפרעד וצ ןָא ןביוה

 ןופ ןטלַאהוצסױא ךעלגעממוא זיא'ס זַא ןרָאי יד ןייגרעד ןענעק ייז .תורצ

 ןעיורפ יד -- לַאנָאסרעּפ סָאד ןטלַאהקירוצ טנעקעג רעבָא טָאה רעוו יז

 ? דניק רעייט ַאזַא וצ עביל רעייז ןזײװסױרַא ןופ -- טרפב

 ןַאמטכעש עלעבײל ,עלעגניא ַא טליּפשעג ךיוא טָאה ןעלהכלמ טימ

 ךיוה ןייק טרעהעג טשינ םיא ןופ טָאה'מ .דניק רעייט ַא ןעוועג זיא רע

 טָאה רעגנַאז בקעי ,?טוָאקס-יָאב, ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה רע .טרָאװ

 "סטוָאקס, יד טימ רעטלע רעד ףיוא ּפָא ךיז טיג סָאװ ןדייז ןטלַא ןַא טליּפשעג

 ַא טימ ןביוהעגנָא עקַאט ךיז טָאה עסעיּפ יד .ךעלעגניא ןוא ךעלעדיימ ---

 ןענָאפ ןוא ןעמרָאפינוא ערעייז ןיא *סטוָאקס, ןופ רעמונ ןרעלוקַאטקעּפס
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 ,לַאנָאסרעּפ ןוא טעלַאב ,רָאכ םעד ץוח ,ןעמונעגלײטנָא ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא

 ,עניב רעד ףיוא טרישרַאמּפױרַא ןבָאה ייז ןעוו .ךעלרעדניק לָאצ ַא ךיוא

 קידנּפַאלק ,(רעיָאל ַא טציא) ימעס ,עלעדנוז סנַאמלימ ןַאמייה ןזח ןופ שארב

 ןרָאװעג טרעטנומעגפיוא ךיילג םלוע רעד זיא ,ןַאבַארַאב םעניילק ַא ףיוא

 ,בױהנָא ןַא ייב יוװ טשינ :;םזַאיזוטנע ןטסערג ןטימ טרידָאלּפַא ןבָאה יז ןוא

 ןיימ ןופ תוכז ןיא .טלעפעג'ס ןעוו גנולעטשרָאּפ ַא ןופ ףוס ַא ייב יװ רָאנ

 טָאה ,*סטוָאקסייָאב; יד וצ טגנַאלַאב טלָאמעד ןיוש טָאה סָאװ ,יקעשזד ןוז

 יד טימ ןצונַאב ךיז ןוא ןטפעשעג ערעייז ןיא ןפיוק וצ טביולרעד רימ ןעמ

 זיא רַאפרעד .ןענָאפ ןוא ןעמרָאפינוא-?סטוָאקס-לריױג-דנע-יַאב, עשיטנעטיוא

 -כערּפ ױזַא ןעמוקעגסױרַא לקַאטקעּפס םענופ רעמונ-גנונעפערעד רעד עקַאט

 ,קיט

 יז זַא טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו .עיצַאסנעס ַא ןרָאװעג זיא עלהכלמ

 טייצ עטשרע יד .תונתמ טימ ןפרָאװרַאפ יז ןעמ טָאה ,דניק-*יּפ-יד, ַא זיא

 ןשרעהַאב ױזַא ןענעק לָאז דניק ַא זַא טביולגעג טשינ ןיילַא ךיז ךיא בָאה

 "עס םענופ בױהנָא ןיא ןעוועג זיא יז טוג יוװ רעבָא .עלָאר עטריצילּפמָאק ַא

 ןכָאװו עכעלטע טימ ןרָאװעג יז זיא טכעלש ןוא רעטיב ױזַא טקנוּפ ,ןָאז

 -לעזַא טקעוװרעד ךיז ןבָאה'ס ןעמעוו ייב ,סעסירטקַא עקיבלעז יד .רעטעּפש

 םעד ןופ זַא ןגָאלקַאב וצ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ,ןליפעג-רעטומ עטרַאצ עכ

 טשינ ןוא עבָארעדרַאג רעד ןיא טשינ -- ןטלַאהוצסױא טשינ זיא דניק

 ילָאגי ןעזעג ןבָאה סָאװ ןדיא רעטנזיױט ןוא רעטנזיוט יד ,עניב רעד ףיוא

 ,רעייט סָאד זַא טביולגעג טשינ לָאמנייק ךיז ןטלָאװ ,עניב רעד ףיוא "ןעלעד

 יד ןעװ ,טבילגעג ָאי ןעד טלָאװ ךיא .,."לבחמע ַאזַא זיא עלעדיימ סיז

 .יי?עניימ טשינ זיא הרצ

 רימ וצ םיצולּפ ךיז טעװַאי ןעגנולעטשרָאפ-עניטַאמ יד ןופ רענייא ייב

 :הנעט עצנַאג ַא רימ וצ טָאה רע .עטַאט סעלהכלמ עבָארעדרַאג ןיא

 .ןעלהכלמ ןיימ ןעז טמוק רעטַאעט ןיא טמוק סָאװ םלוע רעצנַאג רעד ---

 {ּפָאק ןיימ ףיוא הרצ עיינ ַא :רעביא ךיז ןקוק ךיא ןוא קינלוקס

 ,סעכ ןיימ ןטלַאהנייא ךיא ריבורּפ -- ? ריא טליוו עשז-סָאװ --

 יָאפ -- !טכַאמ ריא סָאװ טיּפָארּפ םעד וצ ףתוש ַא ןייז ליוו ךיא --

 .רע טרעד

 יד לפיוו ליפױזַא טעמכ דניק רעייא לָאצ ךיא זַא שטָאכ ריא טסייוו ---

 ?ריא טליװ עשז'סָאװ !ןגירק ןָאינוי רעד ןופ ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ

 ליוו רע :סנייז ייב ךיז טלַאה רע --- טנַאװ רעד וצ דער ןוא םיא וצ דער

 ! ףתוש ַא ןייז
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 טשינ ךיא לעװ -- רע טעשַארטס -- ךָאנ טשינ רימ טיג ריא ביוא --

 !ןעלהכלמ ןיימ ןָא ןָאט טעװ ריא סָאװ ןעז רימָאל !ןליּפש ןעלהכלמ ןזָאל

 רעד זַא עדייב ןליפ רימ ,םיא ףיֹוא קוק ךיא ,רימ ףיוא טקוק השנמ

 : שיטַאמָאלּפיד םיא טימ ןעלדנַאה ךָאד ןעמ ףרַאד .ךיוא ןָאט ךָאנ סע ןעק רוחב

 ךיז לעועכ -- טייצ ןעניוועג וצ ידכ -- םיא ךיא גָאז -- טוג ,ונ --

 ,ןטכַארטַאב

 רעייט ַא ,סוקרַאמ יטעב וצ טרינָאפעלעט ךיא בָאה *עניטַאמ, רעד ךָאנ

 ַא יװ טנעקעג "עלעדלָאגע ןופ עלָאר יד טָאה יז :עקניליטש ַא ,עלעדיימ

 וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ דלַאב ,רעסַאוװ

 -רַאפ וצ ןיטעב טרישזַאגנַא בָאה ךיא .דוסב ןטלַאהעג סע בָאה'כ ,ןליּפש

 ,הלילח ,רעמָאט ?דניק ַא טימ ןריקיזיר ןעמ ןעק יװ .ןעלהכלמ ןטערט

 ןרעװ ךעלקילגמוא עקַאט ךָאד ןעמ ןעק ?טנוזעג טשינ דניק סָאד טרעוו

 רעד טימ עלָאר יד ןעגנַאגעגכרוד ריא טימ ןיב ךיא .ןעמוקעג זיא יטעב

 יטעב ,ןליּפש יז ףרַאד גָאטייב ןגרָאמ זַא טגָאזעג ךיוא ריא בָאה'כ ,קיזומ

 ןליּפש טלָאװעג ךיוא ,ךעבענ ,טָאה יז .ןעוועג היחמ ךיז טָאה

 ריא טָאה ,*עניטַאמ,; רעד ֹוצ ןעמוקעג זיא עלהכלמ ןעוו ,ןגרָאמ ףיוא

 ; ןדלָאמעג רעצלעמ יליצ ןירעסערד יד

 .עלעדיימ רעדנַא ןַא טליּפש סע ,םייהַא ןייג ןיוש טסנעק ---

 !ָאד ויא עטַאט רעד !ַאהַא ,גנַאל טשינ טרעיודעג'ס

 ןעמוקעג זיא םלוע רעצנַאג רעד -- רע טיירש -- ? סָאד זיא סָאװ ---

 בָאה לָאמ סָאד ?עלעדיימ רעדנַא ןַא ןליּפש רָאג טעװ ,ןעלהכלמ ןיימ ןעז

 ךיז ,הליחמב ,ןסייהעג םיא בָאה'כ .ןטלַאהניא רעמ טנעקעג טשינ ךיז ךיא

 טָאה םלוע רעד ,טליּפשעגּפָא טָאה יטעב .עבָארעדרַאג רעד ןופ ןפרַאװסױרַא

 :רקיצ רעד ,דיישרעטנוא םעד טסואוועג טשינ טָאה'מ ,ָאװַארב טשטַאפעג

 !דניק ַא זיא דניק ַא .קירוצ טלעג סָאד ןטעבעג טשינ טָאה רענייק

 -עּפס זיא רע .ןַאמרעגנוי ַא סיפָא ןיא רימ וצ טמוק גָאטיײב קיטנָאמ

 ה"ע עטַאט ןייז -- רע טגָאז -- ןעז וצ ךימ עיפלעדַאליפ ןופ ןעמוקעג לעיצ

 ,טבעלעג ךָאנ טלָאװ רע ןעוו ,עקיבלעז סָאד ןָאטעג ךיוא טלָאװ

 ןופ רעדניק טרָאּפסנַארט םעד טכַארבעג רעטָאפ ןיימ טָאה סָאד --

 -סיוא גונעג טַאהעג רע טָאה ןעלהכלמ ןופ ,רימ רע טלייצרעד --- עּפָארײא

 רע טָאה ןרעטלע עריא ןעגנערב וצ טרַאּפשעגנײא ךיז טָאה יז ,ןייטשוצ

 טשרע ךיז ןבָאה ןעמוק רעייז טימ .טכַארבעג ייז ןוא ןגעמרַאפ ַא ןבעגעגסיוא

 ,טגיוטעג טשינ טָאה ןָאטעג ייז רַאפ טָאה רע סָאװ .תורצ ענייז ןביוהעגנָא

 קעװַא ןוא ןעלהכלמ ןעמונעג ,ןביוהעגפיוא ךיז ייז ןבָאה גָאט םענייש ַא ןיא
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 ךיז טָאה רע ןעוו ןעוועג ןיא דיירפ עטסערג סנטַאט ןיימ .,קרָאי-װינ ןייק

 זיא ימ ןייז זַא טליפעג טָאה רע .ךייא טימ טליּפש עלהכלמ זַא טסואוורעד

 טָאה --- גלָאפרעד ןסיורג ַאזַא טכַאמ עלהכלמ ,ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג טשינ

 סעלהכלמ ...תחנ רעטצעל ןייז ןעוועג זיא סָאד .ןָאטעגפיוא סעּפע ךָאד רע

 .ןעמוקעג ךיא ןיב ,טריסַאּפ טָאה ָאד סָאװ טרינָאפעלעט רימ טָאה עמַאמ

 -עג זַא רע טסייוו ,ךיז טלדנַאה'ס סָאװ ןגעוו םיא לייצרעד ךיא רעדייא

 טכייל טשינ זיא'ס ןעמעװ טימ ןשטנעמ ערעווש ןענייז ייז ,ךיא ןיב טכער

 ןרעטלע יד :סמוטַאמיטלוא לעטש ךיא ...תונמחר רעבָא .ןעמוקוצסיוא

 ןעלהכלמ ףיוא ןבעג-גנוטכַא :עניב רעד רעטניה ןעמוק טשינ רעמ ןרָאט

 טימ ןלייטנייא ןפרַאד ךיז יז טעװ עלָאר יד ןליּפש טימ ;ןיילַא רימ ןלעוו

 טעװ עלהכלמ בוא ןוא .ךיא לעװ -- טליּפש סע רעװ ןרידיצעד ;ןיטעב

 יד ,רדסכ ןליּפש יטעב טעװ ,ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יװ ןריפפיוא טשינ ךיז

 םָאה ןצנַאגניא ןקישוצקעװַא יז ,ןפלָאהעג סָאװ קינייוו ןבָאה סעקנושַארטס

 ןעשטומ טזומעג ךיז ךיא בָאה ,ונ .ץרַאה סָאד טַאהעג טשינ ךיא

 (טייהוו ןיא ןעמ) יןסייוו ןיא רענעמ,

 -רָאפ לָאמנײא טשינ רימ ןבָאה עסערּפ רעשידיא רעד ןופ טניירפ עניימ

 : ןפרָאװעג

 טנייז ריא ,רוחב רעטנעגילעטניא ןַא ךָאד טנייז ריא ,וװָאקָאלבַאי --

 -רַאפ ָאט ןעמ טגָאז ,דלָאג טרַאש ריא ,ןָאזעס םעד ךיירגלָאפרעד יױזַא ךָאד

 -עטניא ןלָאז ןוא עמַארד עטסנרע ןַא ךיוא ןריפפיוא טשינ ריא טלָאז סָאװ

 ? ךייא ןופ ןסינעג סעּפע ךיוא ןלַאוטקעל

 ןוא ץרַאװש סירָאמ טימ ןרירוקנָאק טשינ ןעק ןוא טשינ ליוו ךיא --

 םעד ףיוא -- רעפטנע ןיימ ןעוועג דימת זיא -- רעטַאעט-טסנוק ןייז טימ

 ייב ךיז טלַאה ךיא .םיא סע ןיגרַאפ ךיא .הקזח עטנידרַאפ-רשכ ַא רע טָאה

 "ומ ,עטנעגילעטניא ןַא םלוע םעד ןבעג וצ ךיז ימַאב ךיא ,געוו-לטימ ןיימ

 רעד ףױא .ןעמעלַא טימ ץלַא ןופ עיצַאניבמָאק ַא ,גנולעטשרָאפ עשילַאקיז

 טדנעוו'ס .טרָא ןקידובכב ַא רעטַאעט ןימ רעד ךיוא טמענרַאפ טלעוו רעצנַאג

 ַא ףיוא סע וט ךיא זַא ביולג ךיא .טריטנעזערּפ טרעוו'ס ױזַאיװ רָאנ ךיז

 ןופ בור סָאד ןדירפוצ ןלעטש ןעלקַאטקעּפס עניימ ,ןמיס ַא ,ןפוא םענייפ

 -פיוא עניימ .גנולעטשרָאפ רעדעי וצ רעטַאעט ןיימ ןָא טליפ סָאװ םוקילבוּפ

 -רַאפ ַא ןיײרַא ךיוא ןעגנערב ייז רעבָא ,ןגעמרַאפ ַא עקַאט ןטסָאק ןעגנוריפ
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 .ךיוא רימ רַאפ טיּפָארּפ רעקידנגונעג ַא ךָאנ טביילב סע ןכלעוו ןופ ,ןגעמ

 ? ךרד-רעטַאעט ןקיטכיר ןפיוא ןיב ךיא יצ ןעלפייווצ ךָאנ ךיא ףרַאד

 ןָאזעס ןצנַאג ַא ןייג טעוװ ,רעכיז רימ ןענייז ,"עלעדלָאג,; עסעיּפ ןיימ

 לצעג, ןופ גנוריפפיוא עיינ ןיימ ,"גניווס ןיא הנותח ַא, עסעיּפ ךָאװנטימ יד

 וליפַא ,גלָאפרעד רעסיורג ַא ךיוא זיא קינלוקס השנמ טימ "ןתח ַא טרעוו

 עסעיּפ יד ואוו ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה םענופ רעשזדענעמ רעד ,ןירג רַאקסָא

 סָאװ ןָאט-קוק ַא ןעמוקעג ךיוא זיא ,לַאניגירָא ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא

 טָאה רע :עטערעּפָא רעטליּפשעגּפָא ,רעטלַא רעד טימ ןָאטעגפיוא בָאה ךיא

 ןטימ ןליּפש טציא ךָאנ סע ןעק'מ .רעוועדעש ַא זיא'ס זַא ןבעגעגוצ ךיוא

 -עב יד רַאפ ךָאװ רעד ןטימניא טָאטשנָא "סדנע-קיוו; גלָאפרעד ןטסערג

 ,סטיפענ

 לָאז סָאװרַאפ ,טקילגַאב ָאי ןיוש ךימ טָאה םלוע-לשיונובר רעד יװױזַא

 -ןטימ יד רַאפ עסעיּפ עשיטַאמַארד ענייר ַא סעּפע ןריפפיוא טשינ עקַאט ךיא

 -רעד'כ .ךיא טכַארט -- ?ָאטשינ ןענייז סטיפענעב ןייק ןעוו ,ןטנוװָא-ךָאװ

 "רעד ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ סקיטשרענָאד עשירַארעטיל יד ןָא ךיז ןָאמ

 טציא סע טעװ רשפא .קירוצ ןרָאי טימ טעטש:ץניוװָארּפ יד ןיא ךיירגלָאפ

 ,וטפיוא רעקיטכיוו ַא ןעוועג טלָאװ'ס ? ןסיירנָא ךיוא

 -ָאנ, ןייק ,קיטכניזרָאפ רעייז ןינע םעד ןעלדנַאהַאב וצ ןסָאלשַאב בָאה'כ

 ענעמונעגנָא יד ןוא רעמ טשינ ךיא ןיב טלעװ-רעטַאעט רעד ןיא *קָאשטיװ

 ,טנַאקַאב טוג ךיוא ןיוש רימ ןענייז לַאפכרוד ןשירַארעטיל ַא ןופ םיצורית

 : טגָאז'מ

 סָאװרַאפ ...ךיה רעטסכעה רעד ןופ טשינ זיא'ס -- ?עסעיּפ יד --

 רעדנַא ןַא רעבָא טליּפש'מ ןעוו ?ערעדנַא ןייק טשינ ןוא יד טקנוּפ סעּפע

 ...ןעמוקעג "רעקעמשנייפ, רעד טלָאװ עסעיפ

 עטסנרע ןַא ןריסישזער וצ טסַאּפעגוצ טשינ זיא רע -- ? רָאסישזער --

 -- קרעװ סיורג א ןבירשעג רעכיז טָאה רבחמ רענעעזעגנָא רעד ,עמַארד

 סָאװ וצ !רָאסישזער רעד םיא טָאה טעלױקעג ?ןייז שרעדנַא סע ןעק יװ

 ?"רעקעמשנייפ, רעד ןעמוק לָאז

 ןטכבייל ןופ ןסעיּפ ןליּפש וצ טניואוועגוצ ןענייז ייז -- ?לַאנָאסרעּפ --

 טסנרע ןַא ןליּפש וצ ייז ןעמוק יװ -- ןטערעּפָא ,סעידעמָאק -- רנַאשז

 -רעדניא "רעקעמשנייפג רעד טציז רַאפרעד .ייז רַאפ טשינ זיא'ס ?קרעוו

 .. םייה

 ,ךיא סרענעש ,סרעסעב ןעזעג ןיוש !עינמ -- ?גנוריפפיוא יד --
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 ?טריסערעטניארַאפ טשינ זיא "רעקעמשנייפא רעד סָאװ רעדנואוו ַא זיא

 ...רעבָא טלָאװ'מ ןעוו

 .יי"רעבָאק ןַא ףיוא טלעג ןיימ ןריקיזיר טלָאװעג טשינ בָאה ךיא

 ,םיצורית ענעקַאבעג-טלַא יד טימ ןטסיירט ךימ לָאז'מ טלָאװעג טשינ בָאה'כ

 + סָאװ-טָא ןָאטעג ךיא בָאה

 "זײרּפ-רעצילוּפ רעד ףיוא טכער סָאד טפיוקעג בָאה'כ -- ?עסעיּפ ַא

 .(ןסייוו ןיא רענעמ) *טייהוו ןיא ןעמ, ילסגניק ינדיס ןופ עמַארד

 ירא יד טריסישזער ןיוש טָאה סָאװ סירעה טרעבָאר --- ? רָאסישזער

 .עלָאר-טּפיױה ןַא טליּפשעג ךיוא טָאה רע .ייװדָארב ףיוא גנוריפפיוא עלעניג

 ,ייװדָארב ןופ רָאיטקַא רעשידיא-שילגנע רעגנוי ַא --- ?לַאנָאסרעּפ --

 רעד ןופ ןוא עּפורט ןיימ ןופ סרעליּפשיוש --- עקירעביא יד ; רענזיק ינרַאב

 בָאה ךיא :ןעמונעגלייטנָא טשינ ןבָאה ַאלעב ןוא קינלוקס .,עניב רעשילגנע

 .רָאטקָאד ןשידיא םעד ןופ לכלָאר-ןדָאזיּפע סָאד :טליּפשעג ָאי

 ריאמ לַארטַאעט ןוא רעביירש-ןסעיּפ רעד טכַאמעג טָאה גנוצעזרעביא יד

 לָאז גנוצעזרעביא יד ידכ טעברַא טימ םי ַא טגײלעגנײרַא טָאה רע ,ץרַאװש

 יד ןופ רענייא זיא ץרַאװש ריאמ .לַאניגירָא רעשידיא ַא יװ ןעמוקסורַא

 טימ ןוא ,ךעלעטניּפ עצרַאװש יד טוג ןעק רע ,ןלַארטַאעט עטנעגילעטניא

 ןסעיּפ ענייז .ךיז ןעמעש וצ סָאװ ָאטשינ רָאג ןיוש זיא ןושל ןשידיא ןייז

 ריאמ) ןרָאי ןופ ךשמ ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ םילודג יד טליּפשעג ןבָאה

 ,ןָאיני-ןרָאיטקַא רעד ןופ דילגטימ-וויטוקעזקע רעוויטקַא ןַא זיא ץרַאװש

 זיא ןגינעגרַאפ רעטסערג ןייז .טנעדיזערּפ-סייוו ןוא רַאטערקעס ךיוא ןעוועג

 .(עלחר בייוו ןייז ןופ ןלַאפנייא ןוא תומכח עוויאַאנ יד םירבח ןלייצרעד וצ

 "עטעמס יד ןעמוקעג ןענייז ?ןסייוו ןיא רענעמ/ ןופ ערעימערּפ רעד וצ

 עסערּפ עשילגנע ןוא עשידיא יד .(סעסעּפ עיירפ ףיוא עלַא) טָאטש ןופ ענ

 ךיז ןבָאה סרעקיטירק עקינייא .רָאג זיב גנולעטשרָאפ יד טביולעג ןבָאה

 -ַאוצ רערעסעב ַא ןוא גנוטַאטשסיױא ערענעש ַא זיא'ס זַא טקירדעגסיוא

 ?ַאה ,טוג ןיוש ךָאד זיא  ,ייוודָארב ףיוא ןעוועג זיא'ס יוװ ליּפשנעמ

 ירד עצנַאג ןרָאװעג טליּפשעג זיא גנולעטשרָאפ יד :טַאטלוזער רעד

 רעטַאעט ןיא טעװעלַאדנַאקס םלוע רעד טָאה ןעגנולעטשרָאפ יד ייב ,לָאמ

 -כרוד םעד ףיוא ךיוא טָאהימ ...עסַאק רעד ייב ךיוא קידנעמוקסױרַא ןוא

 -רַאפ רעקיטסייג רעד רעבָא טָאה רימ .םיצורית ענעדיישרַאפ ןענופעג לַאפ

 יד .סױרַא ענעשעק ןופ יװ ,רַאלָאד טנזױט 10 רעבירַא טסָאקעג ןגינעג

 -נייא סָאד רעבָא ,וטפיוא ןיימ רַאפ טביולעג קרַאטש רעייז ךימ טָאה עסערּפ

 "טקעיָארּפ ןשירַארעטילק םעד ןופ ןעמוקעגסױרַא ָאי זיא'ס סָאװ קילג עקיצ
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 עקַאט ךיז טָאה ,טסילָאר-טּפױה רעד ,רענזיק ינרַאב זַא סעיינ יד ןעוועג זיא

 טַאהעג הנותח ןבָאה ייז ,ןַאמלוב יטריוג ןירעליּפשיוש רעד ןיא טבילרַאפ

 ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ןבעל שיתיבה-לעב ,ןייפ ַא ןריפ ייז ןוא

 "יועלעט ףיוא רעליּפשיױש רעקיטכיוו ַא זיא ,רָאסישזער רעד ,סירעה בַאב

 ייז ןבָאה ןעמעלַא ךָאנ .ןטוג םוצ ךימ ןענָאמרעד ייז ,דואווילָאה ןיא ןוא עיז

 -עד לייוו ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ןטסנידרַאפ יד ןיא טקיטיונעג רעייז ךיז

 ףיוא יװ רעגרע ךָאנ ןעװעג עניב רעשילגנע רעד ףיוא עגַאל יד זיא טלָאמ

 וצ טנעמירעּפסקע ןיימ טקידנערַאפ ךיז טָאה םורַא ױזַא ...רעשידיא רעד

 .וינעווע-דנָאקעס ףיוא ןעמַארד עטסנרע ןליּפש

 הוצמ-רב סעלעקנַאי

 םענופ עטשרעביוא; סָאד סרעליּפשיוש ןענייז החמש ַא ףיוא םענעי ייב

 הנותח ַא ,הוצמ-רב ַא -- החמש רענעגייא ןַא וצ טמוק'ס ןעוו רעבָא ,*לסיוטש

 ןטייל ייב .עטפָארטשעג סרעליּפשיוש ,ךעבענ ,ןענייז --- דניק ןגייא ןַא ייב

 "סעינרַאסערפ; ןוא ןעלקַאטקעּפס עצנַאג ןיא טלדנַאװרַאפ תוחמש יד-טָא ןרעוו

 וליפַא ,םעלבָארּפ ַא דימת זיא סרעליּפשיוש ייב : סעקטנָאיַאמ ּפָא ןטסָאק סָאװ

 -רָאפ 9 ךָאד טליּפש'מ .ןפוא םענעדײשַאב ַא ףיוא החמש יד טכַאמ ןעמ ןעוו

 טייצ ָאד זיא עשז-ןעוו --- ךיוא גָאטיײב קיטנוז ןוא תבש .,ךָאװ ַא ןעגנולעטש

 רעוו ןוא ?ןציה יד ןיא רעמוז ףיוא ןטרַאװ ? החמש ַא טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז

 ? דנַאלסיוא ןיא הסנרּפ טייצ-רעמוז ןכוז וצ ןעמוקסיוא טשינ טעוו'ס יצ טסייוו

 "רב ןופ תוחמש יד-טָא דימת ןרעוו עניב רעד ףיוא .עװַאקישט עקַאט זיא'ס

 "רָאג -- ןבעל ןיא רעבָא ,םענרַאפ סיורג טימ טעװַארּפעג תונותח ןוא סהוצמ

 תוחמש ןבעלרעד וצ ךיז טשטניוו'מ ,"םייחלא ַא טימ אצוי זיא ןעמ ,טשינ

 רעד ןופ רעדניק עלַא טשינ ...רשפא ןעמ טצװ טלָאמעד ןוא תוחמש ףיוא

 .עיצַאוטיס רעד-טָא טימ ןכַאמ-םולש ןוא ןייטשרַאפ ןליוו החּפשמ-רעטַאעט

 םירבח ערעייז ןופ רעגרע ייז ןענייז סָאװ טימ : סורדרַאפ ַא עקַאט ךָאד זיא'ס

 ? םינתח ןוא תולכ ,םירוחב-הוצמ-רב ,טניירפ ןוא

 םענופ ןערב ןטכער ןיא טקנוּפ ןלַאפעגסױא זיא הוצמ-רב סיקעשזד ןיימ

 ךיא רָאנ ,רעטסעקרָא ןַא טימ ,לַאז ַא ןרישזנַארַא ךיא לָאז ,ןָאזעס-רעטַאעט

 ןיא יקעשזד ןיימ טָאה טנרעלעג ? ייברעד ןייז טשינ לָאז ,עטַאט רעד ,ןיילַא

 ,ינרַאשט ךורב 'ר יבר ןייז .קרַאּפ-ָארָאב ןיא ,"הרות-דומלת סטייה-ןדניל;

 רעטלַא רעד ןבילבעג זיא ,ןידכו-תדכ הוצמ-רב ןייז וצ טיירגעגוצ םיא טָאה

 ןופרעד טַאהעג בָאה'כ ? החמש יד ןעמ טכַאמ ןעוו : םעלבָארּפ רעשירָאיטקַא
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 "עג ךיז טָאה "הוצמ-"רב סעלעמעס, לקַאטקעּפס ןיימ טימ ,שפנ-תמגע סיורג

 הוצמ-רב סעלעקנַאי ןיימ וצ ןוא ,סערייא-סָאנעוב ,עדַאנַאק ,עקירעמַא ט'שער

 ! טשינרָאג ,ליטש ,ַאש ---

 ןוא ךעקעל ַא זיא "ןריזינַאגרָאק טנעקעג ָאי בָאה'כ סָאװ עקיצנייא סָאד

 ןיימ ואוו ,קרַאּפ-ָארָאב ןיא לוש-"לארשי-ינבק רעד ןופ להק ןרַאפ ןפנָארב

 ַא ןוז ןיימ ןשטניוו וצ ןזיװַאב רָאנ בָאה ךיא .ןרָאװעג הוצמ-רב זיא יקעשזד

 יד ןליּפש וצ רעטַאעט ןיא טלייאעג ךיז ןענװַאד ןכָאנ דלַאב ןוא בוט-לזמ

 ,גנולעטשרָאפ-עניטַאמ עקידתבש

 -עגנייא יקעשזד ןיימ טָאה ,עניטַאמ קיטנוז ,ןגרָאמ ףיוא רעבָא רַאפרעד

 "ורביה? ןופ ןוא "לוקס-ייה גנישריוּפ ןופ םירבח ענייז עלַא רעטַאעט ןיא ןדַאל

 -עב םעד עלעדלָאג; ןופ גנולעטשרָאפ רעד וצ טסעג ערעזנוא ןייז וצ *לוקס

 לוקס ריא ןופ סעטרבח עריא ןדַאלעגנייא טָאה ַאטינַא רעטכָאט רעזנוא ,"סרעק

 יד ןבָאה טקַארטנַא ןתעב .ּפמעק-גניר-רעטעברַא ןופ ?גניר-רעדניק, ןופ ןוא

 -רעד וצ דַאנָאמיל ןוא טרָאט ,דַאלָאקָאש טימ רעדניק יד ןעוועג דבכמ סרעשָא

 ...! בוט-םוי ןעוועג זיא'ס -- ןוא רעצרעה יד ןּפַאכ

 םוצ טקוקַאב ,עניב רעד ףיוא ףױרַא הרבח יד זיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 יד ואוו סעבָארעדרַאג יד ,ןסילוק-רעטניה יד ןבעל רעייז ןיא לָאמ ןטשרע

 ןבָאה ?עקטעקַאל; ַאזַא ףיוא .ןבעל רעייז ןופ בור סָאד ּפָא-ןבעל סרעליּפשיוש

 ןבילקעג ךיז ןבָאה םירבח ענייז טימ יקעשזד ןעוו .טכירעג טשינ רעדניק יד ךיז

 הנתמ ןיימ טימ טריטנעזערּפ םיא ךיא בָאה ,קרַאּפ-ָארָאב ןייק םייהַא ןרָאפ וצ

 ,ָאלעשט ָאטארעפ ַא --- הוצמ-רב ןייז דובכל
 לא

 רעביא -- ןכָאװ 36 ןופ ןָאזעס ןצנַאג ַא טליּפשעג רימ ןבָאה *עלעדלָאג;

 ןייז ןופ טרענימעג טשינ ןיטולחל ןקינלוקס טָאה'ס .,ןעגנולעטשרָאפ 0

 -רַאפ .רעטַאעט ןיא רימ טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה רע סָאװ םעד טימ שזַאטס

 וצ ןוא ןעמַארגָארּפדָאידַאר עשילגנע ענייז טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע ,טרעק

 -נבעגעגרעביא ןייז .רערערַאפ עיינ ןגָארקעגוצ רע טָאה גנולעטשרָאפ רעדעי

 .רעשל ןיא ןעוועג זיא רעטַאעט םוצ טייקטסנרע ןוא טייק

 : (1963 ,ילוי ןט17 םעד ,ךָאװטימ ,*סטרעװרָאפ,) טלייצרעד קינלוקס השנמ

 םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה 'סרעקעב םעד עלעדלָאג' עסעיּפ יד,

 -עג ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד .סיורג רעייז ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד .םלוע

 ןוא ןרָאיטקַא יד .טלעג ךס ַא טנידרַאפ טָאה ווָאקָאלבַאי ,טכַאנ עדעי טקַאּפ

 זיא עסעיּפ יד .טייצ ןיא טלַאהעג רעייז ןעמוקַאב ןבָאה עטלעטשעגנָא עלַא

 ןעוועג ןיב ךיא זַא ןקרעמַאב ָאד זומ ךיא .ןָאזעס ןצנַאג ַא ןרָאװעג טליּפשעג
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 ןייא ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה רימ .רָאי עגנַאל ייווצ ןעמַאזוצ ןוװָאקָאלבַאי טימ

 ַא ףיוא טרָאװ ַא ןטיברַאפ טשינ רָאי ייווצ עצנַאג יד ןבָאה רימ ןוא .רעמיצ

 ןטייקיאעפ ענייז טנעקרענָא בָאה ךיא ןוא טריטקעּפסער ךימ טָאה רע .טרָאװ

 טשינ רעטַאעט םייב ןשטנעמ ןקיטכיט ַאזַא ךָאנ בָאה ךיא .לַארטַאעט סלַא

 ַא זיא רע :ןריסישזער ןעק רע :ןליּפש ןעק רע :ןביירש ןעק רע .ןעזעג
 ; רעטַאעט ןרַאפ גָאט ַא העש 20 טעברַאעג טָאה רע : ןַאמ-סענזיב רעטריניפַאר

 -סיוא טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו .ןרָאװעג דימ טשינ לָאמנייק זיא רע

 טלָאװ ,טינ ןעוו ,רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס םעד ןבעגעגפיוא רע טָאה ,ןכָארבעג

 םעד עלעדלָאג' טימ ןרָאפעג ןענייז רימ ,םיא טימ ןבילברַאפ רעטייוו רעכיז ךיא

 לַארעביא ןוא עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ טעטש עסיורג עלַא רעביא !סרעקעב

 רָאי םעד ןיא ןעוועג ןענייז רימ ,טפוקרַאפסיױא ןעוועג סרעטַאעט יד ןענייז

 ,?עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיא עטסכיירגלָאפרעד סָאד 0

 27 לטיּפ ַא ק

 ...!רענָאילימ ַא רעוו'כ יו

 טניירפ ַא ןוא רשוע ןַא דיא ַא ,ףיש ,ר בָאקיישז ווו ר

 -ַאעט-קילבָאּפ םעד טפױקעגּפָא טָאה ,רעטַאעט ןשידיא ןופ

 .וינעווע-דנָאקעס ףיוא (רעטַאעט-ןָאסרעדנַא טציא) ןינב-רעט

 -ָארּפ םשל טשינ רעטַאעט סָאד טפיוקעג טָאה ףיש -- 2

 -מַאזרַאפ רענײמעגלַא ןַא ייב ןדלָאמעג ןיקסוג טָאה -- טיפ

 לָאז ןינב רעד זַא ןרעכיזרַאפ וצ ידכ רָאנ --- ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ גנול

 -עג רעסיורג ַא סָאד זיא ןָאינוי רעד רַאפ .רעטַאעט רעשידיא ַא ןביילברַאפ

 ןיקסוג ןוא ףיש .ןעמוקכרוד ןעמ ןעק ,ןעמ טסייוו ,ףיש בָאקיישזד טימ .סניוו

 .עיצַאװַא עסיורג ַא רעדילגטימ יד ןופ ןגָארקעג ןבָאה

 טניז ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא זַא ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא תמאה-ןעמל

 ןייק רענייק ןטרָאד טָאה ,ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא רעטַאעט-קילבָאּפ סָאד

 -עג לדה-לידב ןטרָאד ןענייז סרעשזדענעמ עקינייא ...טכַאמעג טשינ ןקילג

 ,סרעלטסניק עטסנעעזעגנָא יד ? טליּפשעג טשינ ןטרָאד ןיוש טָאה רעוװ .ןרָאװ

 -םיוא עטסנרע טימ ,רַאוטרעּפער ןשילַאקיזומ ןטכייל טימ טריבורּפ טָאה'מ

 ,טביולעג ןבָאה סרעקיטירק יד ,ָאװַארב טשטַאּפעג טָאה םלוע רעד ,ןעגנוריפ
 רענייק ,,."איצומה ףיוא טקעלקעג טשינ לָאמנייק הלח יד, רעבָא טָאה'ס
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 ןלָאצַאב שטָאכ ןענעק ןוא ןָאזעס ןצנַאג ַא ןייטשוצסיוא ןזיוװַאב טשינ טָאה

 "סקנישזד; ַא ןיא רעטַאעט-קילבָאּפ סָאד זַא ןסייהעג טָאה'ס .תואצוה יד

 ,(לזמילש-םילש)

 ןעוועג רעטַאעט-קילבָאּפ סָאד זיא רעטַאעט-וינעװע-דנַאקעס ןיימ רַאפ

 טגרָאזרַאפ ןעװעג ןיוש ךיא ןיב ןָאזעס םעיינ ןפיוא .ץנערוקנָאק עּפַאנק ַא

 גנילירט .שטיוָאנַאמַאלַאק ירעה ןופ *ךַאל ןוא בעלק עסעיּפ רעיינ ַא טימ

 "ומ רעד ףיוא ,"קירעביוב, ןיא "זיױה-דלַאוװ; ןייז ןיא טעברַאעג ןיוש טָאה

 ַאזַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,לעזיימ ,קינלוקס ,ווָאקָאלבַאי : עיצַאניבמָאק יד ,קיז

 טגנערב ,"סרעקעב םעד עלעדלָאג, טימ ןָאזעס םענעגנַאגרַאפ םעד לַאפיײיב

 -טיפענעב ןיא ןרעדיינש ּפיליפ וצ ,ןציה עטסערג יד ןיא ,סעיצַאזינַאגרָא יד

 יד ןגרָאזרַאפ וצ ךָאװ רעד ןטימ ןיא ןטנוװָא סיוא טושּפ זנוא טלעפ'ס .,סיפָא

 .ןעגנולעטשרָאפ-טיפענעב עלופ טימ ןטעטימָאק

 סָאװ ,רעטַאעט-קילבָאּפ סָאד ןוא ךעלסיבוצ קעװַא ךיז טקור רעמוז רעד

 ץלַא ךָאנ טייטש ,םוטנגײא-רעטַאעט-ןָאינוי ַא יו טעמכ ןסייהעג ןיוש טָאה

 רעקימָאק-רַאטס רערעלוּפָאּפ רעייז רעד :טלדנַאהרַאפ ןבָאה'ס ,תמא ,קידייל

 זיא'ס ,ךיילב הדוהי רעליּפשיוש ןוא רָאסישזער רעטבַאגַאב רעד ,דלעפ קחצי

 טָאה'ס . ...טילהק'עג ךיז טָאה'מ .ןעמוקעגסױרַא טשינ סקידתושממ ןייק רעבָא

 -- ןעוועג יו ןביילב ןיוש טעװ רעטַאעט-קילבָאּפ סָאד זַא ןעזעגסיוא ןיוש

 ,טכַאמרַאפ ןוא רעטסניפ

 ןפערט רימ עז ךימ ליוו רע .סיפָא ןיא רימ וצ טרינָאפעלעט ןיקסוג

 ,טלפייווצרַאפ ןוא ןגָאלשעגרעדינ זיא רע ."לַאיָאר, ןבעל ךיז

 ןיא ןדער טשינ ליו'כ -- רע טגָאז -- ריצַאּפש ַא ןּפַאכ רימָאל ---

 ןריצַאּפש רימ ...ןעמ טגָאז סעּפע יװ דלַאב ,ךָאד טסייוו ריא ,"לַאיָאר,

 ַא ףיוא וצ ךיז ןצעז רימ .לַאטיּפסָאה-"לארשי-תיב; םעד ןבעל ,לקרַאּפ ןזיב

 :ץרַאה ןייז סיוא רימ רַאפ טסיג ןיקסוג ןוא קנַאב

 סָאד טפיוקעג טָאה ףיש בָאקיישזד ?וָאקָאלבַאי ,ןעמ טוט סָאװ --

 יָארּפ רעד רַאפ --- ! ןָאינוי רעד רַאפ ...ןָאינוי רעד רַאפ רעטַאעט-קילבָאּפ

 רעבָא ,טנַאװ ַא טימ טנַאוװ ַא ןריפפיונוצ טריבורּפ ןיוש בָאה ךיא !עיסעפ

 ַא) *רעמיטסָאק; ַא ןגירק וצ ןעגנולעג טשינ ץלַא ךָאנ רימ זיא טציא זיב

 ,סָאב ַא עקַאט טנייז ריא .טכענ ןייק טשינ ףָאלש ךיא ,ווָאקָאלבַאי ,(ןלעב

 ריא .ןָאינוי רעד ןופ רעבמעמ רעדנעייטש-טוג ַא ךיוא רעבָא ךָאד טנייז ריא

 ריא טסייוו .ךיוא עוויטוקעזקע רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןיוש ךָאד טנייז

 ַא ןענעפע וצ רימ טגנילעג'ס זיב ןייטשסיוא ףרַאד ךיא סָאװ רעבירעד

 טציא וליפַא ךָאנ ךָאד ריא טלָאװ ,סָאב ןייק טשינ טרעוװ ריא ןעוו .רעטַאעט
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 (ןטוטַאטס) *סוָאל-ייב;"ןָאינוי יד טיול רעבָא .רעבמעמ-וויטוקעזקע ןַא ןעוועג

 ...ןָאיי רעד ןיא טמַא ןלעיציפָא םוש ןייק ןטלַאהנָא טשינ סָאב ַא רָאט

 ןרָאװעג טלייװרעד ךָאד טנייז ריא ,ןמיס ַא .ךייא ןֹופ ןטלַאה סרעבמעמ יד

 ןעק ...ןעמיטש טעטירָאיַאמ רעטסערג רעד טימ עוויטוקעזקע רעד ןיא

 םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ווָאקָאלבַאי ,טגָאז ,םירוביד ענעפָא ךייא וצ ןדער ךָאד ךיא

 ןײלַא ךיא עקַאט ןוא ...עיסעפָארּפ עצנַאג יד ...ןבָאה ןָאיני יד טעװ

 לייוו ,טכַאמרַאפ ןייטש טעװ רעטַאעט-קילבָאּפ סָאד ןעוו ,רעייטשרָאפ רעייא

 :דימת ךיז ןטעב רימ ?ןעמענרעביא סע ליוװ סָאװ רענייק ָאטשינ זיא'ס

 ,רעטַאעט ַא זנוא רַאפ טפיוק סָאװ רעצעמע ָאי ןיוש טמוק !זנוא טפלעה

 ןלעטשרָאפ ךיז ריא טנעק !האיצמ יד ךייא לחומ :טשרע םיא רימ ןגָאז

 ?ךרוד טציא ייג ךיא סָאװ ,ווָאקָאלבַאי

 -כעדרַאפ -- ןיקסוג רעטסימ ,םעלבָארּפ רעקיטכיוו ַא עקַאט זיא'ס --

 טשינ ךייא ןיב ךיא -- עדעררָאפ ןייז טימ ןסיוא זיא רע סָאװ טשינ םיא קיט

 !טגָאז ,אברדא ?ןפלעה ךייא ךיא ןעק רעבָא סָאװ טימ .אנקמ

 -ַאעט-קילבָאּפ סָאד ןעמונעגרעביא ריא טלָאװ .,, ,ןיימ'כ ...רשפא ---

 רָאנ .הבוט רעסיורג ַא רַאפ ןטכַאוטַאב סע ןלעװ ךיא ןוא ןָאינוי יד ? רעט

 .עיצַאוטיס יד ןעװעטַאר טנעק ריא

 ? ריא טדער סָאװ -- רעטשַאררעביא ןַא ךיא גָאז --- ןיקסוג רעטסימ --

 ךיא ,ןבעל קידובכב ַא ןטרָאד ךַאמ'כ ,טפעשעג-רעטַאעט ַא ה"ב בָאה ךיא

 ךיוא טנייז ריא ןוא ןָאינוי יד זַא ביולג ךיא ןוא ןדירפוצ יו רעמ ךָאנ ןיב

 ,רימ טימ ןדירפוצ

 טנייז ריא ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,ךייא טימ ןדירפוצ רעייז ןענייז רימ --

 םענייק זיא סָאװ ,ןגָאז ןעמ ןעק ,סרעשזדענעמ יד ןופ רעקיצנייא רעד ךָאד

 יד ...ןָאינוי יד ,טרעקרַאפ ...טנעס ַא קידלוש טשינ סרעליּפשיוש יד ןופ

 -עג טָאה ריא ...בוח ןשילַארָאמ ַא ...קידלוש ךייא ןענייז רימ ..."לסיש;

 ריא לייוו ,ךייא וצ ךיז רימ ןדנעוו רַאפרעד .ןעמלטנעשזד ַא יו טלדנַאה

 ךלַאב ןיוש טעוו'ס ,ןינב ַא קעװַא טלַאפ רָאי סעדעי .עגַאל רעזנוא טייטשרַאפ

 סָאד רעביא טמענ !ןפלעה זנוא טנעק ריא ,..ןליּפש וצ ואוו ןביילב טשינ

 ,ךיוא רעטַאעט-קילבָאּפ

 טסייוו ריא ,טשינ ךיז ךיא ביולג -- ?טסַאּפש ריא ,ןיקסוג רעטסימ ---

 -ַאעט ןייא ןיא ןָאזעס ַא רעביא טמוק'מ זיב ןָא-טמוק סע רעווש יװ ָאי ךָאד

 -לעדע טעװ סָאװ ןוא ? תורצ עטלּפָאט ךיז ףיוא ןעמענ ךָאנ ךיא לָאז ,רעט

 רָאט ךיא :טקנוּפ רעשוריפב ַא ָאד זיא טקַארטנָאק רעזנוא ןיא ? ןגָאז ןייטש
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 ביג -- גנומענרעטנוא-רעטַאעט רעדנַא ןייק ןיא טריסערעטניארַאפ ןייז טשינ

 ןתמ-אשמ םעד ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז ץורית ןטסעב םעד ןָא ךיא

 -ַאב ןייטשלעדע ךייא טעוװ טקַארטנָאק רעייא ןיא טקנוּפ םעד ןופ ---

 -רַאפ קרַאטש רעייז ךיוא זיא ןייטשלעדע .ןיקסוג רימ טרעכיזרַאפ --- ןעיירפ

 תופתושב ןעמענרעביא טלָאז עדייב ריא זַא ןַאלּפ םעד ןיא טריסערעטניא

 ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,דוס ַא ןעיורטרַאפ ךייא רימָאל .רעטַאעט-קילבָאּפ סָאד

 -רַאפ טעו רעטַאעטד-ינעװע-דנַאקעס רעד יצ ,זנוא ןשיווצ ןביילב לָאז'ס

 -ןגייא יד .עגַארפ עסיורג ַא זיא רעטַאעט רעשידיא ַא רָאיַארעביא ןביילב

 רעבָא ,ןעלדנַאה טנעקעג ךָאנ ןעמ טָאה ייז טימ ,ןברָאטשעג ןענייז סרעמיט

 ןייטשלעדע טָאה ןינב-השורי םעד טימ ןטלַאװרַאפ עכלעוו סרעיָאל יד טימ

 -ייבעג יד ןסיירוצרעטנורַא ןצנַאגניא ןעניזניא ןבָאה ייז .תורצ עטנערבעג

 -ַאעט ַא טימ טגרָאזרַאפ ןייז טלָאװעג רע טלָאװ ,ךיז טכַאמ ךַאז ַא יוװ ....עד

 םעד ןיא .םיא טימ טדערעג ןיוש בָאה'כ .וינעווע רעד ףיוא ןינב"רעט

 -ַאעט םעד .ינעּפ ַא ןריטסעווניא ןפרַאד טשינ ריא טעװ רעטַאעט-קילבָאּפ

 זיא ןלָאצ ןפרַאד טעוו ריא סָאװ טנער סָאד .,ןייטשלעדע ןלעטשוצ טעוװ רעט

 ריא טעװ םעד ףיוא .רָאי א רַאלָאד 500 טנזיוט 12 ןצנַאגניא ,שוביש ַא

 טקנוּפ ,טנעצָארּפ 121/  ןופ עמוס יד עמַאנײא-ָאטורב רעד ןופ ןעמענרעטנורַא

 תואצוה-רעטַאעט עניײמעגלַא יד ךייש סָאװ .רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיא יו

 רַאפרעד : תוירחא עצנַאג יד ךיז ףיוא ןעמענ ןפרַאד ריא טעװ םעד רַאפ --

 "הריד םענופ ןטיפָארּפ יד ףיוא םיפתוש עכיילג ןייז עדייב ריא טעוװ רעבָא

 ךיוא ,ןעגנערבניירַא טעוװ ןינב רעד סָאװ תוסנכה ערעדנַא יד ןופ ןוא טלעג

 וצ שינעביולרעד) "ןָאשעסנָאק; םענופ רַאלָאד טנזיוט יירד יד ןופ בלַאה

 (ןטקַארטנַא יד תעב יײרעשַאנ ןוא ןעקנַארטעג ןפיוקרַאפ

 ןיקסוג טזָאל -- ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,ךייא רַאפ טרעוו זיא סָאװ ןוא

 -ַאעט ַא ךָאנ ןופ ץנערוקנָאק ןייק ןבָאה טשינ טעװ ריא סָאװ -- ךָאנ טשינ

 סָאד ןירַא ץלַא טגנערב ןטייצ עטסגרע יד ןיא ?וינעוע רעד ףיוא רעט

 "ענעב יד ןופ ןָאזעס ַא רַאלָאד טנזיוט קיצכַא זיב 70 ןופ רעטַאעט-קילבָאּפ

 .,.שזיטסערפ רעד טנייה ...ךייא וצ ןלַאפנײרַא טעו טלעג סָאד .סטיפ

 יװ קילדעװ -- סעציײלּפ יד טימ ךיא שטעווק -- ןיקסוג רעטסימ --

 -מוא ןַא רעבָא זיא'ס ,שיטקַארּפ רעייז סיוא סע טעז ,רָאפ סע טלעטש ריא

 ןיימ ףיוא ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ,ןריפפיוא ןעמ ןעק יױזַאיװ .טייקכעלגעמ

 ,ןסעיּפ ייוצ טימ ?סרעטַאעט ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ןעלקַאטקעּפס ייווצ ,ןפוא

 "ומ ,ןפַארגָאערָאכ ,ןטעלַאב ,ןרָאכ ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,סעּפורט ערעדנוזָאב ייווצ
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 יד ןופ עטלעטשעגנָא-רעטַאעט ערעדנַא יד ץוח ,סרָאטַארָאקעד-עניב ,סרעקיז

 ךָאנ ךיא בָאה םעד ןופ ...? ערה-ןיע ןייק ,סנָאינוי-רעטַאעט ןציירד עצנַאג

 וליפַא ןוא עניטנעגרַא ןיא טשינ ,עּפָארײא ןיא טשינ -- טרעהעג טשינ

 ךעלגעמ זיא'ס יױזַאיװ טשינ ןליפַא עז ךיא .עניב רעשילגנע רעד ףיוא טשינ

 ַא ןעגנולעטשרָאפ ןיינ ןליּפש ךיוא ךָאד ףױַאד'כ ?שיזיפ ןריפוצכרוד סָאד

 תוירחא ַאזַא ןיילַא ךיז ףיוא ןעמענ ? דרָאמטסבלעז ןײגַאב ןעד ליוו רעוו ! ךָאװ

 ןופ ןביײרטנײרַא ןלעװ עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא-רעטַאעט ייווצ עצנַאג ןופ

 ךָאד ןעמ ףרַאד םעד ףיוא ..,7? תואצוה ךָאוו ַא רַאלָאד טנזיוט 24 זיב 2

 | ! העד-רסח ןייז עקַאט

 ָאד ןיא'ס ואוו טרָאד  :טגָאזמ יו ךָאד טסייו ריא ,וָאקָאלבַאי --

 ,שטנעמ רעגנוי ַא טנייז ריא ."געווסיוא ןַא ךיוא ןיוש ןעמ טניפעג ,ןליוו רעד

 טָאה ריא .,ןייז הדומ זומ'כ ,טנעוו ליפוזַא טציא זיב ןכָארבעגכרוד טָאה ריא

 ךייא טעוו'ס זַא טביולגעג טשינ ךיז בָאה ןײלַא ךיא סָאװ ,סנױזַא ןזיװַאב

 ןטייקירעווש ערעדנַא יד-טָא טנעק ריא זַא ,רעבירעד ךיא ביולג .ןעגנילעג

 עצנַאג ַא סלַא ןָאינוי יד :ןרעכיזרַאפ ךייא ךיא ןעק סנייא ,ןעמוקייב ךיוא

 רימ ,ענעק ןלעוו רימ סָאװ טימ ןפלעה ךייא ןלעװ ךעלנעזרעּפ ךיא ןוא

 ןימ ריא טָאה םעד ףיא .םינפוא עלַא ףיוא ןעמוקנגעקטנַא ךייא ןלעוו

 רעטַאעט סָאד ןבעגקעװַא טעװ רע זַא טעשַארטס ףיש בָאקיישזד .טרָאװ

 ןענעק ,רעטַאעט ַא ןרילרַאפ רימ ןלעוװ ...,ןייז טשינ לָאז סע ןעמעוו ,םניחב

 -ץפָארּפ רעד רַאפ ,ןָאינוי רעד רַאפ קיטכיוו זיא'ס ?ןעניגרַאפ סע ךיז רימ

 -ַאעט םייב ןסיוו ןעמ ןעק יצ ,טפנוקוצ רענעגייא רעייא רַאפ עקַאט ןוא ,עיס

 -לעדע טימ ןדערפיונוצ ךיז רימָאל ?ןעגנערב טעװ ןגרָאמ רעד סָאװ רעט

 :רימ ייב טושּפ ךיז טעב ןוא ּפָא טשינ ןיוש ןיקסוג ךימ טזָאל --- ןענייטש

 ןענייטשלעדע וצ ןרינָאפעלעט לעוו'כ ,ןָאינוי רעד ןופ סיפָא ןיא ףױרַא טמוק

 ןָאיוי רעד ןיא טמוק ...ךרוד ךיז טדער .ןעמוקפיורַא ךיילג רע טעו

 ,ווָאקָאלבַאי

 טכַאל -- ?גנולקיװטנַא רעיינ רעד ןגעוו סעּפע ריא טקנעד סָאװ ,ונ --

 ,סיפָא סניקסוג ןיא קידנעמוקניײרַא ןייטשלדע

 זיאס, :ןעמ טגָאז יוװ .הדומ ךיז ךיא ןיב -- !טשימעצ ןיב ךיא --

 ױזַאיװ ןעזנייא טשינ ןפוא-םושב ןעק ךיא *!טשינרָאג רעדָא --- רָאג רעדָא

 רעדייא ,רעמוז ןיא טעּפש ןיוש זיא'ס .ןעמוק-דנַאטשוצ ןעק טקעיָארּפ רעד

 ןעוו .עבָארּפ וצ ןפור לעוו'כ ןוא "ייד-רָאביײלק ןיוש זיא םוא ךיז טקוק'מ

 -רעטַאעט עיינ ץנַאג ַא ןריזינַאגרָא ?עסעיּפ עיינ ַא ךָאנ ןטיירגוצ ךיא לע

 עסיורג יד ץוח .העש 24 יו רעמ טשינ טגָאמרַאפ תעל-תעמ ַא ?עזירּפרעטנע
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 סָאװ ָאי ךָאד טסייו ריא .רעטַאעט ַא ךָאנ טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ עקיזיר

 !זיא סָאד ןסיב רעייט ַא רַאפ

 -עג ַא) םינּפ סָאד ןייטשלדע טמירק -- ךייא ןָא ךיז טדנעוו'ס ,ונ ---

 םעד ךיא בָאה ךייא ֹוצ זַא ןעניקסוג טגָאזעג בָאה'כ --- (ַאזַא טייהניואוו

 טימ .טשינ -- ךייא ןָא ,ףתוש ַא ןייז ךיא לעװ ךייא טימ ,יורטוצ ןטסערג

 .ןדניברַאפ טשינ ךיז ךיא לעװ ןרעדנַא ןייק

 ייוצ טימ ןדערכרוד ךיז טלָאװעג ךיא טלָאװ ןעוו-סָאװ רעדייא --

 טייצ ןעניוועג ךיא ליוװ --- ןקינלוקס טימ ןוא ַאלעב יורפ ןיימ טימ ,ןשטנעמ

 ,ןָאט טשינרָאג ךיא לעװ ןדייב יז ןָא -- .רעטעּפש ףיוא קסע םעד ןגײלּפָא ןוא

 וצ ןוא ןַאלעב וצ ךיילג טרינָאפעלעט ןוא ליופ טשינ רעבָא זיא ןיקסוג

 ףינע ןקיטכיוו ַא רעייז ןגעוו ןירַא סיפָא ןיא ייז טעברַאפ רע ,ןקינלוקס

 ןכַאז יד ףיוא) ןגרָאמ ףיוא וליפַא ןגײלוצּפָא טשינ ןבעל ןיא םיא טייג'ס

 ,(טסילַאיצעּפס ַא ןעוועג רע זיא

 סע סָאװ ןגעװ ןרעה וצ טשַאררעביא רעייז ןעוועג ךיוא זיא ַאלעב

 ,ךיז טלדנַאה

 "עג זיא -- ןטפעשעג סנַאמ ןיימ ןיא טשינ לָאמנייק ךיז שימ ךיא --

 .רעפטנע ריא ןעוו

 "עג רעקידמיצולּפ רעד ןופ טניוטשרעד שממ ןבילבעג זיא קינלוקס

 ןדערוצ ןופ שטָאכ ,ןרָאװעג ןלעפעג ָאי אקווד םיא זיא ןַאלּפ רעד .שינעעש

 ,ןטלַאהעגּפָא ךיז רע טָאה קסע םוצ ךימ

 רעטַאעט-קילבָאּפ סָאד ןעמענוצרעביא ףיוא ןייגנייא לָאז ךיא ביוא ---

 רעדנַא ןייק ךיז רַאפ טשינ ךיא עז -- דיירסיוא ןַא ץלַא ךָאנ ךיא ךוז --

 עקַאט טעוו'ס .עניב רעד ףיוא ןליּפש סָאד ןצנַאגניא ןבעגוצפיוא יוו הרירב

 ךיא רָאנ ,סרעטַאעט ייווצ עצנַאג טימ רעליּפשיוש ַא ןיב ךיא .שימָאק ןייז

 טימ ןריפנָא ןוא ןעלקַאטקעּפס ייווצ ןריפפיוא .עדייב ןיא טשינ ליּפש ןיילַא

 ןעגנולעטשרָאפ ןיינ ןליּפש ךָאנ וצרעד ,ןטפעשעג-רעטַאעט ערעדנוזַאב ייווצ

 ,חוכ סנשטנעמ ןייא רַאפ טשינ זיא סָאד -- ךיוא ךָאוװ ַא

 הרשּפ ַא ןיקסוג טכַאמ -- ןליּפש טשינ ןָאזעס ןייא ריא טעוװ רשפא --

 ןבָאה טעוו ריא זַא ,וצ-רעטעּפש טסייה'ס ...ןעז ריא טעװ ךָאנרעד --

 ? (ןזָאל טשינ) *ןּפַאטס? ךייא טעוװ רעוװ ,טייצ

 ןיא טקנוּפ םעד ןופ ןעיײרפַאב ןפרַאד ךימ טעװ ןייטשלעדע רעטסימ ---

 לָאז רע ןענייטשלעדע וצ ךיא קוק --- ןליּפש זומ ךיא זַא טקַארטנָאק רעזנוא

 !ןיינ --- ןגָאז ןוא טיײהנגעלרַאפ רעד ןופ ןעמענסױרַא ךימ

 טיירד -- ןליּפש ָאי טלָאז ריא טלָאװעג טלָאװ ךיא זַא ךיז טײטשרַאפ --
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 ,עיצַאניבמָאק רעד ןופ טּפיוה רעד ךָאד טנייז ריא --- ּפָאק ןטימ ןייטשלעדע

 -וינעװע-דנַאקעס ןיא ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ טריסנָאנַא ןיוש זיא סָאװ

 טולָאסבַא זיא'ס ביוא רעבָא !סטיפענעב ןיוש ךָאד טפיוקרַאפ'מ .רעטַאעט

 טשינ טלַאהּפָא ןייק רימ ןופ טעװ ,ןליּפש ךיוא טלָאז ריא זַא ךעלגעמ טשינ

 ...טקַארטנָאק םייב ןטלַאה טשינ ךייא לעװ ךיא .ןייז

 ,טגרָאזַאב קינלוקס זיא --- ? עלָאר סווָאקָאלבַאי ןליּפש טעװ יעשז-רעוו --

 רימ --- םיא ךיא טסיירט -- גרָאז עטצעל ןייד ןייז לָאז סָאד ,השנמ ---

 "וצ טסעוװו וד ןוא ןטערטרַאפ ךימ לָאז סָאװ רָאיטקַא ןטוג ַא ןגירק ןלעוו

 ךיא יו גנַאל ױזַא .רעטשרע רעד טריסנָאנַא ןייז ןופ שזַאטס ןייד ןגירקקיר

 ןַאמרעה ַא :לטיט ןטימ ןלעטשנדירפוצ ךיז ךיא לעװ ,ןליּפש טשינ לעװ

 ,קינלוקס השנמ רַאטס-טּפיוה םעד טימ ,לקַאטקעּפס ווָאקָאלבַאי

 ךיא ןוא ןיטשלעדע .ןלַאטעד עקינייא ךָאנ טדערעגרעביא ןבָאה רימ

 ,בוט-לזמ ןשטנואוועג עלַא ךיז ןבָאה רימ ןוא טנעה יד ןבעגעג ךיז ןבָאה

 יד ןופ תיבה-לעב רענלָאּפ רעד ןרָאװעג ענדָארג ןופ עקמייח זיא םורַא ױזַא

 טָאה עסערּפ יד .וינעווע-דנָאקעס ףיוא סרעטַאעט עשידיא עטסערג ייווצ

 ןבָאה ןעגנוטייצ עשילגנע יד ;ןטייז עטשרע יד ףיוא סעיינ יד טקורדעג

 ,רעטַאעט ןשידיא םענופ טרעבוש רעד :טלטיטַאב ךימ

 לא

 ןיוש בָאה ךיא ןזַא סעיינ יד טגָאזעגנָא בָאה'כ ןעמעו עטשרע יד ןופ

 וייד ,סקעװ ירעה :טניירפ עטנעָאנ עניימ ןעוועג ןענייז ,סרעטַאעט  ייווצ

 ,רעקרַאּפ ירעשזד ןוא קַאלוק

 "רעביא יױזַא זיא ,םויה:דע טניירפ רעמיטניא ןַא רעניימ ,סקעוו ירעה

 זַא ,ַאטינַא ןוא יקעשזד רעדניק עניימ וצ ןוא ַאלעב יורפ ןיימ וצ ןבעגעג

 -ירעמַא ןַא זיא ירעה .עילימַאפ רעזנוא ןופ רענייא יו טכַארטַאב טרעוו רע

 ,ץרַאה שידיא םערַאװ ַא טימ שטנעמ רעשימייה ַא ,רענעריובעג רענַאק

 לָאמנייק טגָארט רע לייוו ,סנטייוו רעד ןופ םיא ןעמ טנעקרעד טייצ-רעטניוו

 סָאד .טסערפ עטסערג יד ןיא טשינ וליפַא ,טוה ןייק ןוא לטנַאמ ןייק טשינ

 רעטשרע רעד ןופ "רינעווָאס; ַא ןבילברַאפ םיא ןיא -- רע טלייצרעד --

 רעט21 רענַאקירעמַא רעד טימ םישדח 18 ןעוועג זיא רע ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 -עג סָאד ןענייז ייז ,ןיברַאכ ןבעל ,ַאטושט ןוא קָאטסָאװידַאלװ ןיא עיזיוויד

 טיהעגסיוא טָאה סָאװ ייצילָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ לייט ַא ןעוו

 ,ןלַאפנָא סווָאנימעס ןוא סקַאשטלָאק ןופ ןָאיַאר םענעי

 טימ ןעמַאזצ סענזיב ןיא זיא רע .רערושטקעפונַאמיסקַאב ַא זיא ירעה
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 .םיכרד סנטַאט םעד ןיא טייג סָאװ רוחב רערעייט ַא ,סקעוו ןעווייא ןוז ןייז

 טנעָאנ רעייז ןעוועג טשינ רע זיא ,ןירעה טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ױזַא ךיז רע טָאה רעבָא טייצ רעד טימ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שידיא םוצ

 -רעטַאעט עצנַאג יד זַא ךַאפ-רעטַאעט םענופ ןעמעלַא טימ טבעלעגנייא

 ןופ רענייא רע זיא גָאט-וצ-טנייה זיב .טריטּפָאדַא שממ םיא טָאה החּפשמ

 רעריסַאק רעד ,"סנעיילע לקירטַאעט, רעד ןופ ןרָאטקעריד עטסקיטכיט יד

 -יזערּפ רעד ,רָאי 30 עטצעל יד רַאּפ "טניירפ ןוא ןטסיטרַא עשידיא;, ןופ

 .(ןענָאסַאמ ןופ עיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט ַא) *בָאלק-רעװקס-לקירטַאעט; ןופ טנעד

 ךיא זַא ירעה טניירפ ןיימ טגָאזעגנָא טלָאמעד בָאה'כ ןעוו קנעדעג ךיא

 "דנָאקעס ףיוא סרעטַאעט ייווצ עצנַאג ןופ תיבה-לעב ַא ,לזמ טימ ,ןרָאװעג ןיב

 :שיטסַאיזוטנע ןעוועג טשינ רע זיא ,וינעווע

 טָאה -- !ּפָאק ןיא ךָאל ַא יו ,יבַאי ,טפרַאדַאב סע וטסָאה סָאװ וצ --

 סָאװ -- ןושל ןשילגנע-שידיא ןייז ףיוא רעהרַאפ ןפיוא ןעמונעג ךימ רע

 וטסכוז ,רעטַאעט ןייא ןופ תורצ קינייװ טסָאה ?וצרעד ןעגנואווצעג ךיד טָאה

 ."סקנישזדא ַא ןיא רעטַאעט-קילבָאּפ סָאד זַא ןסייוו עלַא ? תורצ עיינ ךיז

 ךיא ןיב ,סעּפע וטספרַאד רעמָאט רָאנ ,ןעניזניא ןילַא ךיז רעסעב בָאה וד

 ...טניירפ ןייד ןיב ךיא .טַאט ןוא טַאר טימ ןפלעה וצ ריד טיירג לָאמעלַא

 ...עיסעפָארּפ ,ףיש ,ןָאינוי ,ןיקסוג :השעמ ַא םיא לייצרעד ייג ,ונ

 -קַארּפ ַא רעייז ןבעגעג דלַאב רימ טָאה רעקרַאּפ ירעשזד רעיָאל ןיימ

 :הצע עשיט

 -נומענרעטנוא ערעדנוזַאב ייווצ ןייז סרעטַאעט יד ןפרַאד ךעלצעזעג --

 רַאפ *"ןָאשיײרָאּפרָאקק רעדנוזַאב ַא ןריזינַאגרָא ןפרַאד ךיילג לעװ ךיא .ןעג

 -ַאב ןרעוװ טכַאמעג ןפרַאד ןטקַארטנָאק ,רעכיב עלַא ,רעטַאעט-קילבָאּפ םעד

 ןופ םענייא ןיא ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יו טשינ סע טייג רעמָאט לייוו ,רעדנוז

 -טנַארַאפ ןטלַאה ןענעק טשינ רעטַאעט עטייווצ סָאד ןעמ לָאז ,סרעטַאעט יד

 הדבוע יד רעקרַאּפ טניירפ ןיימ ןבעגעגרעביא בָאה ךיא .ךעלצעזעג ךעלטרָאװ

 ןטעטילַאמרָאפ עלַא ןגרָאזרַאפ וצ

 ןדנַאלָאר םַאיליװ טרידנעמָאקער רימ טָאה קַאלוק ווייד *טנעטנוַאקַא; ןיימ

 -עגנָא ךיז בָאה ךיא .רעטַאעט-קילבָאּפ םענופ רעטלַאװרַאפ-לַארענעג ןרַאפ

 -רָא יד טימ עיצַאטוּפער עקירָאיגנַאל ַא טַאהעג ךָאד טָאה דנַאלָאר .טּפַאכ

 רע סָאװ םעד ץוח ,רעטַאעט-(דנַאלָאר) ײװקרַאּפ רענילקורב ןיא סעיצַאזינַאג

 -קילבָאּפ םעד ןיא עקַאט רעטנזיוט רעקילדנעצ ט'רטּפעג ןיוש טָאה ןיײלַא

 -יברק סָאד טלָאצַאב ןיוש ךָאד טָאה רע ?רעסעב ןייז ןעק סָאװ ,רעטַאעט

 ךימ .םיתועט עקיבלעז יד ןכַאמ ןופ ןטיהסיוא ךימ רע טעװ ..,"טלעג
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 לָאז ,תיבה-לעב רענעזעוועג ַא ןיילַא ,דנַאלָאר סָאװ טרעדנואוועג רָאנ טָאה

 טגיילעגסיוא םיא רַאפ בָאה'כ .םענעי ייב ןטסָאּפ ַא ןעמענוצנָא קיליװ ןייז
 "סרערושזערט ןוא סרעשזדענעמ, רעד ןיא טלעג-טירטנייא רַאלָאד 0

 לייוז ,גנולײטּפָא רעשידיא רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא ,ןָאינוי

 ,רימ ייב עלעטש יד ןעמעננָא טנעקעג טשינ רע טלָאװ ,טשינ ןעוו

 -רעב סירָאב טלעטשעגנָא ךיא בָאה רעטלַאװרַאפ-טיפענעב םעד רַאפ

 -יוש רעד ןופ ןוז ַא זיא רע .שטנעמ רעקיטומטוג ,רעליואוו ַא רעייז ,ידרַאנ

 רעליּפשיוש ןטסואווַאב םעד ןופ רעדורב ַא ןוא ידרַאנרעב ןעלעה ןירעליּפש

 ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה סָאװ) ידרַאנרעב לשרעה עניב רעשילגנע רעד ןופ

 ,("קירג יהד ַאברָאז, ןוא "ףור יהד ןַא רעלדיפ, ןיא

 ןרַאפ עסעיּפ עקיסַאּפ ַא ןכוז םוצ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה טשרעוצ

 טַאהעג טָאה רע -- ןגרָאזרַאפ וצ סרעטַאעט ייווצ טימ .רעטַאעט-קילבָאּפ

 טריניבמָאק ךיא בָאה ?ןסעיּפ ןביירש טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טייצ טונימ ַא

 ןבירשעגנָא ןבָאה ייז ,ןַאמדירפ קחצי טימ םולב םהרבא גרוטַאמַארד םעד
 -ַאב סע בָאה ךיא ןוא לקַאטקעּפס ןסיורג ַא רַאפ טסקעט םענייפ ַא רעייז

 ,(דיל רעלוּפָאּפ ַא סניימ ןופ ןעמָאנ ןפיוא) "םולב עסייוו ןיימ, :טלטיט

 ןעיד םעד ןדַאלעגנייא ךיא בָאה טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק םעד רַאפ

 ַא ןבעגעג םיא בָאה ךיא .יקסנישמור ףסוי ,סרעטסיימ-קיזומ עשידיא ןופ
 ןרינַאּפמָאק םוצ ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה רע ןוא עסעיּפ רעד ןופ טסקעט
 ,קיזומ יד

 ןשידיא ןרַאפ ןלעטשרָאפ טפרַאדַאב טשינ ךיא בָאה ןיקסנישמור ףסוי

 רענייק ךיז טָאה טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק סלַא טעטירַאלוּפָאּפ ןיא .םלוע
 ןסיורג ַא רַאפ טכַארטַאב סע בָאה ךיא ,םיא וצ ןכיילגרַאפ טנעקעג טשינ
 ךיא ,לקַאטקעּפס ַא םעניימ וצ קיזומ יד ןפַאש טעװ יקסנישמור סָאװ דובכ
 ,רעקיזומ רעסיורג ַא זיא רע סָאװ םעד ץוח זַא טגייצרעביא דלַאב ךיז בָאה
 ןייז ןיא ,ןַאמכַאפ רענעטלעז ַא ןוא לַארטַאעט רענערַאפרעד ַא ךיוא רע זיא
 -ַארטסעקרָא ענייז .עידָאלעמ יד עלָאר-טּפױה יד טליּפשעג דימת טָאה קיזומ

 ,עינָאמרַאה רעכעלמיטסקלָאפ רעטכייל ןופ בור סָאד ןענַאטשַאב ןענייז סעיצ

 -רַאפ ןעק סָאװ עיצַאזינָאמרַאה רענרעדָאמ רעד ןופ טיהעגסיוא ךיז טָאה רע
 -מָאק רעד ןופ טײקשיטסַאלע ןוא םטיר םעד ןרעטש ןוא ןוגינ םעד ןרעסַאוװ
 ,עיציזָאּפ

 ןוא ביל טימ עניב רעשידיא רעד טעמדיוװעג ךיז טָאה יקסנישמור

 -קע טשינ םיא רַאפ טָאה ,רעטַאעט ןוא הניגנ ץוח ,ךַאז רעדנַא ןייק .ןבעל

 יד תבוטל טכַאנ ןוא גָאט ןטעברַא וצ ןעוועג טיירג דימת זיא רע ,טריטסיז
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 ,טרירטסעקרָא ,טרידוטשנייא ןבירשעג טָאה רע .סעיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט

 ...טלָאצעגוצ ךָאנ ןוא טריגיריד

 טימ טרירביװ טָאה "םולב עסייוו ןיימ, וצ קיזומ סיקסנישמור ףסוי

 טימ ןוא עסעיּפ רעד טימ .רעוועדעש ַא -- עיציזָאּפמָאק רעדעי .טייקידהמשנ

 ךיא .ךרד ןקיטכיר ַא ףיוא ןיוש ןיב ךיא זַא טליפעג ךיא בָאה קיזומ רעד

 .קירב רערעכיז ַא ףיוא יג
 כא א
2 

 -"יוש יד ןרישזַאגנַא וצ ןביוהנָא ריא טעװ ןעוו ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 ,ךָאד טסייו ריא -- עפַאק-"לַאיָאר, ןיא ןיקסוג ךימ טגערפ --- סרעליּפש

 ןעמענ ךיז טעוװ ןרישזַאגנַא וצ ןביוהנָא טעװ ריא זַא .ךייא ףיוא טרַאוװ'מ

 ..יןָאינוי רעד ןיא ןעלדור

 -האנה ךימ טזָאל -- םיא ייב ךיז ךיא טעב --- ןיקסוג רעטסימ ---

 ןכָאװ עכעלטע ךָאנ שטָאכ תיבה:לעב ַא ןייז ןופ ןבָאה

 .י.ךָאד טנייז ריא --- וויאַאנ ןָא ןיקסוג ךימ טקוק -- 1 טסייה סָאװ --

 ...ערה"ןיע ןָא ,סרעטַאעט ייווצ עצנַאג ןופ ןיימ'כ

 רעד ןופ סרעליּפשיוש עלַא .טלעוו יד יוװ ליואוו עקַאט רימ זיא ,ָאי --

 טכַאמ'מ ...ןגעקטנַא ָאלעה םעד רימ טגָארט'מ ,רימ םורַא *ןעידַאּפ; ןָאינוי

 ױזַא רעבָא !טוג רימ זיא'ס .גנוריפ-טפעשעג ןיימ רַאפ ןטנעמילּפמָאק רימ

 רַאפ ףרַאד ךיא עכלעוו ,סרעליּפשיוש 26 יד ןרישזַאגנַא לעװ ךיא יו לענש

 "ֵנַא יד ייב ...דָאב ןיא ןבָאה עלַא ןיוש ךימ ןלעװ טלָאמעד ,ןסעיּפ עניימ

 ַא ךָאד ןיא *סָאב; ַא ןוא ,"סָאב; רעד ןרעוו דלַאב ךיא לעוװ עטרישזַאג

 לעוו'כ ןעמעוו ,רעדיוו ,סרעליּפשיוש עקינעי יד ...ןבָאה וצ טנייפ הוצמ

 ...?ןשטניװ רימ ןלעװ ייז סָאװ ןלייצרעד ךייא ךיא ףרַאד ,ןרישזַאגנַא טשינ

 ,טייצ לקיטש ַא ךָאנ שטָאכ תיבה-לעב ַא ןייז רימ טזָאל ָאט

 ןכַאל קיצרַאה ױזַא ןעניקסוג טרעהעג טשינ לָאמנייק בָאה'כ

 ןוא ןָאטעג-בילוצ ןעניקסוג בָאה'כ .ץיוו ַא זיא ץיוו ַא ,ןגעווטסעדנופ

 ,סיוארָאפ ןיא ןעמונעגסיוא בָאה'כ .סעּפורט ייווצ עניימ טרישזַאגנַא דלַאב

 ןענייז'ס לייוו ,טרישזַאגנַא ןענייז ייז רעטַאעט ןכלעוו ןיא ,םענייא ןדעי טימ

 ןענַאטשַאב זיא וינעווע-דנָאקעס ןופ עּפורט יד ,ןטפעשעג ערעדנוזַאב ייווצ

 ,גנילרעװצ ַאטעי ,ווָארבערעס ינומ ,לעזימ ַאלעב ,קינלוקס השנמ :ןופ

 דוד ,קינלוקס ַארעס ,ןײטשרעלַאװ ַאלע ,ןַאמצלַאז רתסא ,ילעש טעירעה

 -לַאװרַאפ-עניב .ןַאמדירפ קחצי ,ווָאנַאװס בקעי ,טייצטכער רָאמיס ,רעּפַאּפ

 ,ץרַאװש ריאמ : רַאילפוס ;ןײטשדלָאג יזיא :ףליהעג { סָארג בייא : רעט

 ,ןייטשלדע ַאנַא ,ןיסערק םירמ .,ַאדנעיַאז דנומדע : רעטַאעט-קילבָאּפ ןיא
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 -ָאר יורפ) ןַאמּפָאה ַאנילוַאּפ ,דלעפנירג זוָאר ,ןייטס לטיג ,ןַאמזייא עדלָאג

 גניווריוא :רעטלַאװרַאפ-עניב .טַאלבנעזָאר סקַאמ ,ווָאנַאדוב יטעב ,(דנַאל

 ,דלעפנירג ןישזד : רָאילפוס ;לוָאּפ סקעמ ןוא ָאקרַא קחצי : ןפליהעג  ןַאמגינָאה

 ךיא ןיב -- רעטַאעט-ינעװע-דנָאקעס ןיא ןגיניק טעװ קינלוקס השנמ

 ןעמ טרישזַאגנַא רעבָא ןעמעוו ,ןייז טשינרָאג ןעק רעסעב לייוו --- קיאור

 ןעקנַאדעג יד ןופ רימ טייג -- ? רעטַאעט קילבָאּפ ןיא רעקימָאק-רַאטס ןרַאפ

 םעד ןריגירטניארַאפ דלַאב לָאז סָאװ תושדח םינּפ ַא סעּפע -- סױרַא טשינ

 ? םלוע

 -נערב וצ !סערייא-סָאנעוב ןופ -- ךיז ךיא ּפַאכ -- !קישזָאב סקַאמ

 ַא ןעועג תמאב טלָאװ רעטַאעט-קילבָאּפ ןרַאפ עקירעמַא ןייק םיא ןעג

 -ליפ עשידיא יד ןיא ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז טָאה רע .וטפיוא רעסיורג

 ,רנַאשז םעד ףיוא רעטסקיסַאּפ רעד ןעוועג טלָאװ קישזָאב .ןעמ

 זיא רע .סערייא סָאנעוב ןייק ןקישזָאב וצ עמַארגעלעט ַא ּפַאלק ךיא

 טפרַאװרַאפ רע .ןסיוו ןיוש רע לי --- ןרָאפסױרַא רע ףרַאד ןעוו ,החמש-אלמ

 ןייז טימ ןעמַאװצ ,רעכיג סָאװ ןּפעלשסױרַא םיא לָאז'כ ,ווירב טימ ךימ

 ,דנַאלָאר ,ןייטשלעדע ,ַאלעב .,עלעסיז לרעטכעט רעייז טימ ןוא לזייר יורפ

 ? ןגָאז ןָאינוי יד רעבָא טעוו סָאװ .ןינע ןַא זיא'ס זַא ןעקנעד עלַא --- קינלוקס

 העדב בָאה ךיא סָאװ םעד ןגעוו ןדלעפנירג ןוא ןעניקסוג דלעמ ךיא

 ,ןָאיני רעד ןיא ףמַאק רעסיורג ַא ןייז טעוו'ס זַא ךימ ןענערָאװ ייז ,ןָאט וצ

 ,סרעקימָאק-רעטקַארַאכ ענייפ רָאג עכעלטע קידייל םורַא ןעייג סע לייוו

 ןעהָאק ילרַאשט יו רעקימָאק-רעטקַארַאכ ןרעסעב ןייק :זיא הנעט ןיימ

 ןבָאה ףרַאד ךיא ,טרישזַאגנַא רימ "יב זיא רֶע .ןשטניוו טשינ ךיז ךיא ןעק

 זומ םעד ףיוא .קינלוקס השנמ טימ ןרירוקנָאק לָאז סָאװ רעקימָאק-רַאטס ַא

 עיצַאניבמָאק רעד ןיא ןסַאּפנײרַא ךיז לָאז סָאװ תושדח םינּפ ַא ןבָאה ךיא

 .ןיסערקיַאדנעיאז

 ןגירק וצ ןעגנילעג רימ טעוו'ס יצ טשינ יוו-ייס ךיז טביולג םענייק

 ;:ענעגיױצעגנָא ןַא זיא עגַאל-טלעוו יד .דניק ןטימ סקישזָאב יד רַאפ עזיוו ַא

 ךיז טעשטומ דנַאלגנע ;עּפָארײא ץנַאג טעמכ ןעמונרַאפ ןיוש טָאה רעלטיה

 רעייז זיא עקירעמַא :תוחוכ עטצעל יד טימ טפמעק דנַאלסור : ט'ססוג ןוא

 עשיליופ עטלַא טימ רעדנעלסיוא רַאפ סעזיוו ןקיליװַאב ןטימ קיטכיזרָאפ

 ...ןטנעמוקָאד

 -וינעווע-דנַאקעס ןופ ןַאמסערגנָאק ןשידיא ןטימ ןדנוברַאפ ךיז בָאה ךיא

 לדתשמ ךיז טגָאזעגוצ רימ טָאה רע .,ןָאטגנישַאװ ןיא ,ןיילק רוטרַא ,טנגעג

 זיא'ס .עלהחּפשמ-קישזָאב רעד רַאפ סעזיוו ןגירק ןפלעה רימ ןוא ןייז וצ
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 זיא ןטסָאק עסיורג ןוא תורצ טימ .ןינע רעטכייל ןייק ןעוועג טשינרָאג ןיוש

 ,סעזיוו יד ייז רַאפ ןגירקוצסױרַא ןעגנולעג ךעלדנע רימ

 ,עיצולָאװער עתמא יד ןָאינוי רעד ןיא ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה טלָאמעד

 ןלעוו'ס ןעוו ,דנַאלסיוא ןופ ןרָאיטקַא טגנערב ווָאקָאלבַאי טסייה סָאװ ---

 ? רעדילגטימ-ןָאינוי עזָאלסטעברַא ליפיוזַא ןביילב

 גנערב ךיא -- טהנעטעג ךיא בָאה --- רָאיטקַא ןייק טשינ גנערב ךיא --

 ןופ ןָאיי רעד ןיא טנעדעצערּפ ַא ָאד ןיוש זיא םעד ףיוא ןוא !רַאטס ַא

 ןפורעגנָא בָאה ךיא ,ןליּפש וצ עיגעליווירפ ַא ןקיליװַאב וצ ייז גנַאלנרָאי

 רעד .,ןרעּפלַאה הניד ,סקופ ָאעל ,דלעפ קחצי ,ןיבור םחנמ :ןופ ןעמענ יד

 רעבָא ,"שזדעליווירּפ ַא ןגָארקעג ךיא בָאה ןקישזָאב רַאפ :ןעוועג זיא ףוס

 !טשינ ןפוא-םושב --- קישזָאב לזייר רַאפ

 ןענייז ןפיש .עיצַאטרָאּפסנַארט טימ םעלבָארּפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ןיא עבָארּפ וצ ןלעטש ךיז ףרַאד ךיא .רעירפ יוװ טפָא ױזַא ןעגנַאגעג טשינ

 ןקישזָאב ןבָאה זומ'כ .ךָאװ ַא רימ רַאפ זיא טונימ עדעי ,סרעטַאעט ייווצ

 ףיוא !ןעילפ --- געווסיוא ןייא ןבילבעג זיא ,ןטסלענשמַא יו קרָאי-וינ ןיא

 טסָאקעג טָאה'ס ןוא שינעבילרעד עלעיצעּפס ַא טפרַאדַאב ןעמ טָאה םעד

 טָאה ,ה"ע ןיילק רוטרַא ןַאמסערגנָאק ,טניירפ ןיימ .,ןרַאלָאד ןיא ןגעמרַאפ ַא

 ַא ןוא דיא רעקיצרַאה ַא ןעוועג זיא רע .זנוא רַאפ טקידיילרעד ךיוא סָאד

 -ָאב ,ץרוק .רעטַאעט עשידיא סָאד טַאהעג ביל טָאה רע .שטנעמ רענעדייז

 קרָאי-ינ ןייק סערייא-סָאנעוב ןופ ןַאלּפָארע ןַא טימ ןגיולפעג זיא קישז

 סָאד ױזַאװ טסואוועג בָאה ,?סָאב, ןייז ,ךיא רעדייא ךָאנ ןובשח ןיימ ףיוא

 גָאטרַאפ טרַאװעגּפָא םיא בָאה'כ .סיוא טעז ןַאלּפָארע ןַא ןופ עטסקינייװעניא

 ,דואווילָאה ןופ רַאטס ַא יו דלעפ-טפול רעקרָאי-וינ ןפיוא

 רעייז ייב .ףיש ַא טימ טכַארבעג ךיא בָאה דניק ןטימ קישזָאב לזייר

 "עגוצ טשינ ןשטנעמ עליוויצ ןייק ןעמ טָאה ןפַאה רעקרָאי-וינ ןיא ןעמוקנָא

 -המחלמ ַא טשרעהעג ןיוש טָאה'ס .טשינ ךיוא ןקישזָאב ,טרָאּפ םוצ טזָאל

 -עמַא ןיא טנַאהרעביױא יד טַאהעג ךָאנ ןבָאה ןטסיפיצַאּפ יד שטָאכ ,טכיזרָאפ

 ןעלזייר טסירגַאב ,ףיש רעד ףיױא טזָאלעגפױרַא ָאי ןעמ טָאה ךימ .עקיר

 ןָא .רעטשרע רעד ךיא בָאה עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא רעייז ייב ןעלסיז טימ

 "ייארַאפ ייז ןוא ףיש רעד ןופ ןעמונעגרעטנורַא ייז ךיא בָאה טייקירעווש

 יד-טָא דימת ןענָאמרעד רימ .,קישזָאב סקַאמ ,ןטַאט ןוא ןַאמ ןטימ טקינ

 ,תוחמש ףיוא טרפב ,ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ןדָאזיּפע
 . לא

 "ַאב ךיא ױזַאיװ טרעדנואוועג ךיז ןבָאה ןשטנעמירעטַאעט ןוא ןרָאיטקַא
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 רעד ןיא ןעלבמַאסנַא עסיורג ייווצ עכלעזַא טימ ןבָארּפ יד ןכַאמ וצ זייוו
 ,סרעריפ-טפעשעג עלַא יד טימ ןרירעפנָאק וצ ךיא זייװַאב ןעוו .טייצ רעבלעז

 ? סרעלָאמ ןוא סרעיוב-עיצַארָאקעד

 -- "סטייקס-רעלָאר; ףיוא ןטייווצ םוצ רעטַאעט ןייא ןופ טרָאפ רע --

 ,חור ַא יו טעברַאעג עקַאט בָאה ךיא .,לַאיָאר, ןיא טהמכחעג ךיז ןעמ טָאה

 טלייטעגנייא ךיא בָאה סעיציטעּפער יד .תעל-תעמ ַא העש 18 זיב 16 ןופ

 "ער וצ ןביוהעגנָא טָאה עּפורט-רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס יד : ןפוא ַאזַא ףיוא

 סעיציטעּפער יד ,ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא ךיוא דלַאב ןוא טנוװָא ןיא ןריטעּפ

 ףיוא טײרפַאב ייז ךיא בָאה םעדכָאנ ,טייצ העש טכַא םורַא טרעיודעג ןבָאה

 ךיז ןוא ןלָאר יד ןרידוטש ,ןצנַאט ,קיזומ ןענרעל וצ ידכ העש 236 עצנַאג

 םעד ףיוא טריטעּפער טייצ רעד ךרוד בָאה ,רעדיוװ ,ךיא .ןשיווצניא ןעורּפָא

 טשינ אפוג רימ רַאפ עקַאט זיא .עפורט רעטייווצ רעד טימ ןפוא ןקיבלעז

 -יפפיוא עדייב ,וליפַא םעטָא םעד ןּפַאכוצּפָא טונימ עיירפ ןייק ןבילברַאפ

 ,טייצ ןכָאװ 4 זיב 2 ןופ ךשמ ןיא קיטרַאפ ןייז טפרַאדעג ןבָאה ןעגנור

 זַא טשינ וטסקנעד -- ןקינלוקס וצ עבָארּפ ייב ךיא גָאז -- השנמ --

 ווָארבערעס ינומ ןריסנָאנַא ןלָאז רימ ,טכער יװ רעמ ןעוועג טלָאװ'ס

 -ַאמַארד-טּפיוה יד ךָאד טליּפש רע ?ַאלעב ןוא ךיד יװ ןפוא ןקיבלעז ןפיוא

 ןיא טנכייצעגסיוא ןייז טעוװ רע ;ןליּפש טלָאזעג בָאה ךיא סָאװ עלָאר עשיט

 ליּפש ןיילַא ךיא דלַאביװ זַא ,ןעקנעד םלוע רעד לָאז סָאװרַאפ ָאט .עלָאר רעד

 ?עּפורט רעד ןופ םענייא םתס ןבעגעגרעביא עלָאר ןיימ ךיא בָאה ,טשינ

 ןָאט טשינ סע ךיא לעװ גנומיטשוצ ןייד ןָא זַא ,השנמ ,ךָאד טסייוו

 םיא ריסנָאנַא -- רעפטנע סקינלוקס ןעוועג זיא -- !לודג דובכב --

 "עג ןרַאפ רעסעב ןוא רענעש ןייז עקַאט טעוו'ס .ַאלעב ןוא ךימ יו טקנוּפ

 רערעדנַא ןייק זַא ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס) עסעיּפ רעד רַאפ ןוא טפעש

 ,(םעד וצ טמיטשעגוצ טשינ לָאמנייק טלָאװ רעליּפשיוש

 "גיא ןווָארבערעס ןפורעגסױרַא ךיא בָאה עבָארּפ ןופ סייררעביא ןַא ייב

 עשירטקעלע עסיורג עקיבלעז יד טימ ןעמָאנ ןייז ןזיוװַאב םיא ןוא ןסיורד

 ןבילבעג זיא ווָארבערעס .,לעזיימ ַאלעב ןוא קינלוקס השנמ יוװ ,תויתוא

 :ןגיוא יד ןיא טלעטשעג םיא ךיז ןבָאה ןרערט ,םמותשנ

 ןקילג ענעדיישרַאפ טגָאזעגוצ סרעשזדענעמ יד רימ ןבָאה טציא זיב ---

 ןטלַאהעג טשינ לָאמניײק טָאה רענייק ןוא -- ןגיוא יד טשיוועג רע טָאה --

 טָאה'מ סָאװ ערעירַאק-עניב ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד זיא'ס .גָאזוצ ןייז

 ןייז וצ :טמולחעג טשינ וליפַא בָאה'כ סָאװ ןופ סנױזַא סעּפע ןבעגעג רימ

 ינומ) קינלוקס השנמ יו טפירש ןקיבלעז םעד טימ ןוא ןביוא ןופ טריסנָאנַא
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 רעד ףיוא ןוא עיזיוועלעט ףיוא ןרָאי עטצעל יד טליּפש ףָארעסי-ווָארבערעס

 ,(עניב רעשילגנע
 א

 "ףךַאל ןוא בעל; ןופ ערעימערּפ יד ןעמוקעגרָאפ זיא רוּפיכ-םוי-יאצומ

 טימ ןרָאװעג טפיוקעגסיוא ןענייז ןטעליב עלַא ,רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןיא

 טימ קינלוקס השנמ .דנצנעלג ךרוד זיא ערעימערּפ יד .סיוארָאפ ןיא געט

 טושּפ ןעמ טָאה (ןירעליּפשוש-רעטקַארַאכ עקיטרַאנגיײא ןַא) גנילרעווצ ַאטעי

 ווָארבערעס ינומ ןוא לעזיימ ַאלעב .טזָאלעגרעטנורַא טשינ עניב רעד ןופ

 .עסעיפ רעד ןופ גלָאפרעד םעד וצ קלח ןסיורג ַא ןגָארטעגוצ ךיוא ןבָאה

 רָאקעד ,ןטעלַאב ,קיזומ-סגנילירט טימ טצוּפַאב ,עמַארד עקרַאטש ַא זיא'ס

 "רָאפ עקיטכערּפ ַא ןעמוקעגסױרַא עקַאט זיא ,ןטקעפע עקידלקַאטקעּפס ןוא

 גלָאפרעד ַאזַא טקנוּפ ןייז טעווס זַא טליפרעד דלַאב ןבָאה רימ ,גנולעטש

 .ןָאזעס ןצנַאג ַא ןליּפש סע ןלעוװ רימ ןוא "סרעקעב םעד עלעדלָאג, יו

 לבמַאסנַא רעצנַאג ןיימ סעשזָאל יד ןיא ןסעזעג זיא ערעימערּפ רעד וצ

 ןופ טסירגַאב ייז ךיא בָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,רעטַאעט-קילבָאּפ םענופ

 גָאט ןטשרע םעד ,רעטעּפש געט ףניפ טימ זַא ןדלָאמעג ןוא עניב רעד

 -קילבָאּפ ןיא "םולב עסייוו ןיימ, ןופ ערעימערּפ יד ןעמוקרָאפ טעוװ ,תוכוס

 -פיוא רעטייווצ ןיימ רַאפ ןטעליב טפיוקעג דלַאב טָאה םלוע רעד .רעטַאעט

 .ךיוא גנוריפ

 ,עכעלרעייפ ַא ןעוועג ךיוא זיא רעטַאעט-קילבָאּפ ןיא ערעימערּפ יד

 ,ןָאטגנישַאװ ןופ םילודג ךָאנ ןוא ןיילק ןַאמסערגנָאק ןדַאלעגנייא בָאה'כ

 עסעיּפ יד .עקירעמַא ןייק ןקישזָאב ןעגנערב ןפלָאהעג רימ ןבָאה עכלעוו

 -ָאר ַא טימ עמַארדָאלעמ עקרַאטש ַא .ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז ךיוא טָאה

 "ומ ןייז טימ ןפָארטרעביא ןילַא ךיז טָאה יקסנישמור .טלַאהניא ןשיטנַאמ

 ,טנכייצעגסיוא קרַאטש רעייז ךיז טָאה עּפורט עצנַאג יד ,קיז

 טָאה .ַאדנעיַאז דנומדע יו ,רעגניז-רעבָאהביל ןרעגניא ,ןרענעש ןייק

 ןיא ןָאקסעלַאכימ ץוח) עניב רעד ףיוא ןעזעג טשינ םוקילבוּפ עשידיא סָאד

 ןוא םינּפ ןטקָאטעג ַא טימ ,טנַאגעלע ,קנַאלש ןעוועג זיא רע .(טנגוי רעד

 .רעגניז רעמענעגנָא ןַא ןוא רָאיטקַא רעטוג ַא ךיוא ,רָאה עטזיורקעג ּפָאק ַא

 ...ןלָאװקעגנָא םיא ןופ ןבָאה רעטַאעט ןיא ןעמַאד יד

 ריא טימ ןוא ןעגניז ,ןליּפש ריא טימ םלוע םעד שממ טריזירטקעלע

 ןעוװעג סָאד זיא בגא-ךרד .ןיסערק םירמ ןירעליּפשיוש יד טָאה ןעזסיוא

 ןוא ןירעליּפשיש-טּפױה סלַא וינעווע-דנָאקעס ףיוא טירטפיוא רעטשרע ריא

 -גנַאזעג עשיטַאמַארד-טכע ,עשיטנַאמָאר ַא טליּפשעג טָאה יז .ענָאדַאמירּפ
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 "טקַא עקיסַאלקטשרע ןַא יוװ גנונעקרענָא ןענואוועג דלַאב טָאה יז ןוא עלָאר

 זיא ץנַאגעלע ןוא טייקידווענח ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ,טנַאלַאט ריא טימ .עסיר

 עטסטנעגילעטניא ןוא עטסטריניפַאר יד ןופ ענייא ןרָאװעג טייצ רעד טימ יז

 רָאנ טשינ ,טנָאמרַאפ רעטַאעט עשידיא סָאד סָאװ סנירעליּפשיוש עשידיא

 םענופ רַאוטרעּפער םעד ןיא ךיוא רָאנ ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןטכייל םעד ןיא

 ,ץרַאװש סירָאמ טימ רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 ָאידַאר רעד ףיוא ןיסערק םירמ טרידנעמָאקער טלָאמעד ךיא בָאה סָאד

 -קיטכיוו יד ןופ ענייא םויח-דע ןבילברַאפ זיא יז ואוו ,"יד-יוו-יאדוילעבָאד

 ןוא וצ ךיז טרעה םלועדָאידַאר רעד ןעמעוו וצ ,ןטייקכעלנעזרעּפ-ָאידַאר עטס

 טרישזַאגנַא ןעוועג טייצטכער רָאמיס רָאג זיא ןָאזעס םענעי .רעייז טרערַאפ

 טָאה "עביל ןופ טָאג; רעד רעבָא ,רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןיא רימ ייב

 יײז .רעצרעה עדנביל ייווצ ןריפוצפיונוצ ןעלטימ ןוא ןגעוו ןענופעג ןיוש

 א -- ןעוװעג הפי-הלוע זיא ךודיש רעד .טַאהעג הנותח ,לזמ טימ ,ןבָאה

 "עניב ןוא דָאידַאר ענעעזעגנָא ,גָאט-וצ-טנייה זיב ,עדייב ןענייז ייז ןמיס

 םעד ךיוא טמענרַאפ טייצטכער רָאמיס .ןרָאי עגנַאל ףיוא ,סרעלטסניק

 ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ טנעדיזערּפ ןופ טמַא ןקידובכב

 טסיטרַא:טסַאג רעד עסעיּפ רעד ןיא טכַאמעג טָאה גלָאפרעד ןסיורג ַא

 -נײרַא רָאג ןיוש ךיא בָאה עקירעמַא ןייק םיא ןעגנערב ןטימ .קישזָאב סקַאמ

 ןגעקטנַא טקנוּפ רעטַאעט ַא ןיא עלָאר עשימָאק ַא ןליּפש וצ לייוו ,ןפָארטעג

 טוג טפרַאדַאב ךיז ןעמ טָאה ,קינלוקס השנמ טליּפש סע ואוו רעטַאעט ַא

 "עגסיוא ,ןליּפש ןקיטרַאגנייא ןייז טימ ,טָאה קישזָאב ..,ןעלטרַאגרעטנוא

 ןופ ןרָאװעג טנעקרענָא זיא רע ;רָארופ סיורג טימ ןעמַאזקע םעד ןטלַאה

 רעד ףיוא טנַאלַאט רעקיטכיוו רעיינ ַא יו םוקילבוּפ םענופ ןוא עסערּפ רעד

 ,עגיב רעשידיא

 -רָאפ, ןיא "ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע; ןבירשעג טָאה יקסנישמור ףסוי

 :("סטרעוו

 "יש רעשיטַאמַארד ַא םי טייז רענעי ןופ ןעמוק טציא לָאז סע ןעווע

 ןופ זַא ךעלריטַאנ זיא'ס .רעדנואוו ןייק ןעועג טשינ סע טלָאװ ,רעליּפש

 -יטַאמַארד רעשידיא רעסיורג ַא ןסקַאװסױרַא לָאז תורצ עשידיא עכלעזַא

 סעבמָאב טימ טלגָאה טלעװ לטרעפ יירד שטָאכ רעבָא .רעליּפשיוש רעש

 גָאגַאמעד טלעוו רעד טָאה ,טנורג ןייק ָאטשינ זיא תורצ עשידיא וצ ןוא

 רעד ןוא ,ץיוו ןוא רָאמוה ןשידיא םעד ןענעגרהרעד טנעקעג טשינ ךָאד

 סערייא-סָאנעוב ןוא עּפָארײא ןכַאל טכַאמעג טָאה סָאװ טסיטרַא-רעטסיימ

 -ימָאק ליטס-ָאקסעלוגָאמ דנומגיז םעד וצ טגנַאלַאב רע ,קישזָאב סקַאמ זיא
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 ענייז ןענייז ,רעכַאמ-ךעליירפ ןוא רעלציוו ַא זיא רע סָאװ רעסיוא ,רעק

 עקידעבעל ,עניב רעד ףיוא רָאפ טלעטש רע סָאװ ןרעטקַארַאכ ןוא ןּפיט

 יגעט 20 טרעיודעג לָאמַא טָאה סָאװ עזייר ַא ,טולב ןוא שיילפ ןופ ןשטנעמ

 ןיא ןַאלּפָארע ןַא טימ ןקישזָאב סקַאמ טכַארבעג װָאקָאלבַאי ןַאמרעה טָאה

 טסָאקעג ןוװָאקָאלבַאי טָאה סָאװ טלעג םעד רַאפ ןוא .געט ףניפ יו רעקיניײו

 ןופ רעשזדענעמ ַא ןרעו טנעקעג ןעמ טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעגנערב וצ םיא

 ...*רעטַאעט ןשידיא ןסיורג ַא

 סעּפע ןזיװַאב בָאה ךיא זַא קפס ןייק םענייק ייב ןעוועג טשינ רעמ זיא'ס

 ייווצ טימ ןריפוצנָא ,ןָאטוצפיוא ןזיוװַאב טשינ ךָאנ טָאה רענייק סָאװ סנױזַא

 רעבלעז רעד ןיא ןריפפיוא ןוא עקירעמַא ןיא סרעטַאעט עטסערג יד ןופ

 לַאפייב אזַא ןכַאמ ןלָאז סָאװ ןעלקַאטקעּפס עזעידנַארג ייווצ עכלעזַא טייצ

 -ַאעט עדייב ןיא רעסעב ןייז טשינ ןענעק ןטפעשעג :ןמיס ַא ,ןעמעלַא ייב

 !רענָאילימ ַא טרעוו ווָאקָאלכַאי :ןבעגעגוצ ןבָאה עלַא ,סרעט

 .ןעניקסוג ןופ ןגָארקעג ךיא בָאה טנעמילּפמָאק ןטסערג ןוא ןטשרע םעד

 :טגָאזעג רימ רע טָאה ןעגנוריפפיוא ייווצ עניימ ןעזעג טָאה רע יוװ םעדכָאנ

 יד ןופ רענייא סלַא טרילבַאטע ריא טנייז רעטציא ,ווָאקָאלבַאי ---

 ןבָאה רימ סָאװ ןלַארטַאעט ןוא ןרָאסישזער עטסקיאעפ ןוא עטסקידובכב

 -בישעג-רעטַאעט זיא ןזיװַאב טָאה ריא סָאװ סָאד .עניב רעשידיא רעד ףיוא

 ,גנונעקרענָא ןוא טידערק ןטסערג םעד טנידרַאפ ריא טָאה םעד רַאפ ,עט

 לייו ,טגיילעגנָא רעייז ןעוועג רעטרעוו-ביול סניקסוג ןענייז רימ ייב

 ...רעכַאמ-ןטנעמילּפמָאק יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רע

 צרַאװש סירָאמ

 טסקעט ַא ריטקיד ןוא רעטַאעט-קילבָאּפ םענופ סיפָא ןיימ ןיא ץיז ךיא

 (ידרַאנרעב סירָאב ןופ יורפ יד) ידרַאנרעב עדלעז עשרַאטערקעס ןיימ וצ

 :טרעפטנע עדלעז ןוא טגנילק ןָאפעלעט רעד .םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ רַאפ

 !ץרַאװש רעטסימ ,סעי ?ץרַאװש סירָאמ ?ץרַאװש רעטסימ !ַָאלעה --

 ,עטיב ,טונימ ןייא

 םענ'כ .שודיח ַא רימ זיא -- ?רימ וצ טרינָאפעלעט ץרַאװש סירָאמ

 :לביירט סָאד רעביא

 "אצוי ןופ ךיא גערפ -- ? ריא טכַאמ סָאװ !ץרַאוש רעטסימ ,ָאלעה --

 .ןגעוו

 ךיא רעהרעד -- טשינ רעסעב טגערפ ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,יוא --
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 -עג ןיוש ךָאד טָאה ריא -- .רענעט עדנוּפָארּפ סצרַאװש ןָאפעלעט ןפיוא

 לָאמ עטשרע'ס ...רעטַאעט-טסנוק םעד ןכַאמרַאפ טזומעג בָאה'כ ,טרעה

 -נָא ךעלגעממוא ןעוועג זיא'ס ...ןריסַאּפ סנױזַא לָאז רימ ...רָאי 25 ןיא

 בָאה'כ ...ןטייז עלַא ןופ ...רעקיטש ןסירעג רימ ןופ טָאה'מ ...ןייגוצ

 ףרַאד ךיא לייוו ,ךייא וצ רינָאפעלעט'כ ...ןטלַאהסױא טנעקעג טשינ רעמ

 .סיפָא ןיא ךייא ייב טשינ רעבָא ...ןינע ןקיטכיוו ַא רעייז ןגעו ןעז ךייא

 ...זנוא ןשיווצ ןביילב ףרַאד שינעגעגַאב רעזנוא ,ךייא טעב ךיא

 ...ןעמוקוצ ךיילג ךיא לעװ ,ץרַאװש רעטסימ ,ואוו רימ טגָאז ,אברדא ---

 -ַאעט-קילבָאּפ םעד ןגעקטנַא ,יירעקעב סיקצילטָאק ןיא ָאד ץיז ךיא --
 ,..טוג ױזַא טייז ,..ןעמוקנײרַא טנעק ריא ביוא ,רעט

 ! רעבירַא ןיוש םוק'כ !יאדווַא ? טסייה סָאװ ---

 -ַאר טשינ םינּפ סָאד .,ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ זיא ןצרַאוװש סירָאמ

 ןשטיינק עפיט יד ,טסערּפעג טשינ גוצנָא רעד ,טרעביושעצ רָאה יד ,טריז

 -לָאמעד סָאד .טכענ עזָאלפָאלש ףיוא טגָאזעג-תודע ןבָאה ןגיוא ענייז םורַא

 טייטש ץרַאװש סירָאמ רעלטסניק ןשידיא ןסיורג םעד ןופ ןעזסיוא עקיד

 -רַאפ בָאה ךיא .ןצרַאה םייב טמעלקרַאפ רימ טָאה'ס ,ןגיוא יד רַאפ רימ

 טנעקעג טָאה רע זיב טסָאקעג םיא טָאה'ס ןבעל ןוא טנוזעג לפיוו ןענַאטש

 רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב רעטַאעט-טסנוק סָאד ןכַאמרַאפ וצ ךיז ייב ןלעופ

 .יקסרעווט ןנחוי ןופ "ןידה-םוי; רֶע טָאה טריפעגפיוא .ןָאזעס םענופ ךָאװ

 טשינ טָאה ץרַאװש .לָאמ עכעלטע זיולב ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד

 ,עשזַאג ךָאװ עטשרע יד ןלָאצַאב וצ טַאהעג

 :סױרַא טצכערק ץרַאװש ןוא עװַאק ןלעטשַאב רימ

 קילגמוא ןַא רַאפ סָאװ ךָאד טייטשרַאפ ריא ,ווָאקָאלבֲאי רעטסימ --

 וצ טלעװו רעד רעביא ןרָאפסױרַא ןפרַאד לצעוו'כ ...ןפָארטעג ךימ טָאה'ס

 ?ןטייצ עקיטנייה ןעמ טרָאפ ואוו ןוא ...תובוח יד ןלָאצוצּפָא ףיוא ןענידרַאפ

 -סָאנעוב טביילב ...ומש-חמי חצור רעד ,קילגמוא ןַא ךָאד זיא עּפָאריײא ןיא

 ךיז לעווכ ,אלימ ...ןעמוקוצוצ רעווש ךיוא ןיוש זיא וצניהַא ...סערייא

 ןייק ,תמא ?סטיפענעב יד טימ רעבָא ןעמ טוט סָאװ .ןבעג הצע ןַא ןיוש

 ? רעטַאעט-טסנוק ַא ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא יד ,טפיוקרַאפ טשינ רימ ןבָאה ךס

 יד רעבָא !ייז טיג ,שילגנע ייז טיג ...ייוודָארב ףיוא ןיוש ךָאד ןפיול ייז

 טזָאל יוװ -- רעטַאעט-טסנוק ןיא טפיוקעג ָאי ךָאנ ןבָאה סָאװ סעיצַאזינַאגרָא

 ןיוש ןבָאה עכלעוו סרעשזדענעמ יד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ? רקפה ףיוא ייז ןעמ

 סָאװ ?סטיפענעב עניימ ןליּפשוצּפָא ןגָאלשעגרָאפ ךיז ןוא טרינַאפעלעט

 -טסנוק ןופ םלוע ןַא רַאפ זיא סָאד ? סעקיירעכַאמ ערעייז ? ןליּפש ייז ןלעוו
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 -פיוא טָאה ריא זַא ,ךיוא טנעיילעג עקַאט ןוא ,טרעהעג בָאה ךיא ? רעטַאעט

 -פיוא ךָאד ריא טָאה ןרָאיַארַאפ .ןעגנולעטשרָאפ עקידנעטשנָא ייווצ טריפעג

 ןבעגרעביא ךייא טלָאװעג רעייז ךיא טלָאװ ,ךיוא "טייחוו ןיא ןעמ, טריפעג

 -עייא ןיא ּפָא יז טליּפש ריא ןוא רעטַאעט-טסנוק םענופ סטיפענעב עניימ

 ,סרעטַאעט ער

 ךיא ייטשרַאפ -- ץרַאװש רעטסימ ,טלכיימשעג רעייז ךיז ליפ ךיא ---

 יַאזינַאגרָא יד סָאװ טלעג סָאד חוכמ זיא סָאװ ,רימ טגָאז -- קסע ןַא ןיוש

 ? רעמוז ןכרוד סיוארָאפ ןיא טלָאצעגנייא ןיוש ןבָאה סעיצ

 טשטעווק ןוא ּפָאק ןטימ ץרַאװש טלקָאש -- ? ריא טגערפ סָאװ ,יוא ---

 גנַאל ןיוש ןיא טלעג םעד ןופ זַא טשינ טסייו ריא -- סעציײלּפ יד טימ

 -- גנוריפפיוא יד ...רעמוז ןכרוד ןסעגעגפיוא ?רכז ןייק ןבילבעג טשינ

 -ינייא ,ָאי ...?ןלייצרעד ךייא ףרַאד'כ ...ןגעמרַאפ ַא טסָאקעגּפָא טָאה'ס

 עכעלטע טפערטַאב'ס ...עטלָאצַאב ןייק טשינ ָאד ךָאנ ןענייז ןסנַאלַאב עק

 ןגירק ריא טעװ סָאד ,ונ ...רשפא ...רַאלָאד טנזיוט

 רעייטש-גנוריגער ןלַארעדעּפ םעד ןופ טלעג סָאד חוכמ זיא סָאװ ןוא ---

 .ייךָארב םעד ןיוש ייטשרַאפ ךיא שטָאכ ,ךיא גערפ -- ?ןטעליב יד ףיוא

 טשרע ךיז טזָאלעצ -- ? ריא טגערפ סָאװ ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,יֵא ---

 ?םינינע יד ןיא ךיז שימ ךיא -- רענעט עשיטַאמַארד ענייז ףיוא ץרַאװש

 ךימ ייז ןבָאה ,יוא ...טריפעג ךָאד ןבָאה ייז -- ןיקלער ,ביורטנייוו ןָאטלימ

 ..יןעמעלַא ךָאנ ןױש זיא'ס ,דייר עלַא יד ןגיוט סָאװ רעבָא ...טריפעג

 .י.סטיפענעב עניימ רעביא טמענ ,ךייא טעב ךיא ,וָאקָאלבַאי רעטסימ

 לעוו'כ ..,ּפָאק ןיימ ןופ ךָאי ןרעווש םעד-טָא רעטנורַא טמענ ,ךייא טעב ךיא

 ...הבוטש ַא ןָאטּפָא ךייא

 -עניב םעד טימ טריזיטַאּפמיס ןוא טַאהעג תונמחר קידלַאװעג בָאה ךיא

 ןשידיא ןטסנרע ןרַאפ ןבעגעגקעװַא ןבעל ליפױזַא טָאה סָאװ רעלטסניק

 ךיא .טלעוו רערָאג רעד רעביא רָאנ ,עקירעמַא ןיא רָאנ טשינ ,רעטַאעט

 -רָא יד .ךיז טניפעג רע עגַאל רעשיטירק ַא רַאפ סָאװ ןיא טסואוועג בָאה

 ...טכירעג טימ ,לַאדנַאקס ןכעלטנפע ןַא טימ טעשַארטסעג ןבָאה סעיצַאזינַאג

 -נערב רימ לָאז רע זַא ןביורטנייוו ןָאטלימ טגָאז ,ץרַאװש רעטסימ ---

 עניימ ןיא ןלייטנייא יז לעװ ךיא ,סטיפענעב ערעייא ןופ עטסיל יד ןעג

 -גדירפוצ ייז ןעק ךיא סָאװ ץלַא ןָאט לעוו'כ ,קיאור טייז .סרעטַאעט עדייב

 ךיא בָאה -- ץרַאװש רעטסימ ,ןײרַא טנעה יד ןיא ךיז טמענ .ןלעטשוצ

 עניװָאנ ַא !דרע רעד ףיוא טשינ ךָאנ טגיל למיה רעד --- טסיירטעג םיא

 טעװ ריא ,גנירג רימ זיא ץרַאה סָאד ? רעטַאעט םייב טייצ לקיטש טכעלש ַא
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 לייוו ,רעטַאעט-טסנוק רעייא טימ ןעמוקקירוצ ןוא םולשב ןעמוקרעביא סע

 ,ץרַאװש סירָאמ ןביילב טעוװ ןוא ,זיא ,ןעוועג זיא ץרַאװש סירָאמ

2 
 ו

 : ןָאפעלעט ןפיוא טפור קַאלוק ווייד

 ַא טָאה רע ,בַאשוד ַא ןָא ןבילבעג זיא ביורטנייוו ןָאטלימ ,יבַאי ---

 !ןיירַא םיא םענ ,סרעטַאעט ייווצ טסָאה וד ,ןגרָאזרַאפ וצ ןוז ַא טימ יורפ

 "עג קינייו בָאה ךיא -- ךיא גערפ -- ?ןָאט רע טעוװ סָאװ ,ווייד ---

 ?סרעריפ-טפעש

 ךיא ,סרעטַאעט עדייב ןיא טוג ןטפעשעג יד ןענייז ריד ייב ,יבָאי --

 ,ןיירַא םיא םענ .טניירפ ןייד ,"טנעטנוַאקַא; ןייד ךָאד ןיב ךיא ,ָאי ךָאד סייוו

 רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ דילגטימ ַא ךָאד זיא רע ,הבוט יד רימ וט

 א םיא ביג ,טניירפ רעכעלנעזרעּפ א רעניימ ןוא ?סנעיילע-לקירטַאעט;,

 ...בַאשזד

 ןעמונעגנײרַא ךיא בָאה ?ןיינ ןגָאז ?ןָאט טנעקעג ךיא בָאה סָאװ

 ףיוא עבָארּפ וצ ןלעטש טפרַאדַאב ךיז בָאה ךיא .ךיוא ןביורטנייוו ןָאטלימ

 ןיימ ןבעגעגרעביא םיא ךיא בָאה ,ןטנוװָא ךָאװנטימ יד רַאפ ןסעיּפ ייווצ

 טשינ לָאז'ס ידכ ,סרעטַאעט עדייב ןופ רעטלַאװרַאפ-טּפיױה סלַא טעברַא

 .י.סעשזדייו םתס טמענ רע זַא ןסייה

 רעשזדענעמ ַא ןיירַא םענ ךיא טסייה סָאװ : זגורב ןרָאװעג זיא דנַאלָאר

 ָאי אקווד טָאה ןיקביל ָאעל ?טשינ ךיא יורטעג םיא עשז-סָאװ ? םיא רעביא

 "עג בָאה ךיא זַא ןטלַאהעג טָאה רע ,ןביורטנייוו ןָאטלימ טימ טריזיטַאּפמיס

 ךָאנ טייהנגעלעג ַא ןבעגעג בָאה'כ סָאװ םעד טימ ךַאז ענייפ ַא רעייז ןָאט

 ,ךיוא םיא ןָא ןייגַאב טנעקעג ךיז בָאה ךיא שטָאכ ,ןבעל ַא ןכַאמ וצ ןצעמע
 לא לא
* 

 ַא רעטַאעט-קילבָאּפ ןופ עּפורט רעד טימ ןריטעּפער וצ ןָא ביוה ךיא

 יד ֹוצ .הרושכ טייג ץלַא .ןַאמדירפ קחצי ןופ "םייה עסיז ,םייה, עסעיפ

 -טצפיז'מ .טניואוועגוצ ןיוש ןעמ זיא עּפָאריײא ןופ ןָא ךיז טרעה'מ סָאװ תורצ

 רימ טביילב'ס ,דנַאל ןיא ?יטירעּפסָארּפ, זיא'ס .ןעגנַאגעג רעטייוו ןוא ּפָא

 -לעדע וצ ףתוש ַא ךיוא ךָאד ןיב ךיא .סרעטַאעט עדייב ןופ טיּפָארּפ ךס ַא

 ןעמענ רימ סָאװ טנעצָארּפ 121/ יד ןופ .רעטַאעט-קילבָאּפ םענופ דצ סנייטש

 ןבָאה (טלעג-הריד) "טנער, םעד רַאפ גנולעטשרָאפ רעדעי ןופ רעטנורַא

 סָאד .רָאי ןצנַאג ןרַאפ ןעמונעגרעטנורַא ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד ךָאנ רימ

 ,טיפָארּפ רענייר ןיוש זיא עקירעביא
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 ןטכער ןיא קיטיױז ַא טליפעג ךיא בָאה געט עכעלטע עטצעל יד ןיא

 ,רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןיא ןליּפש ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא ַאלעב ,סופ

 ךיא בָאה ,ןייגרעביא טעוו'ס .םעד ןגעוו טגָאזעג טשינ וליפַא ריא ךיא בָאה

 םוצ רעטַאעט ןייא ןופ קידנפיול טעשטּפָאטעגנָא ךיז ךיא בָאה קיניײװ .טקנעדעג

 טרעוו'ס ? ןבָארּפ יד ייב גנַאל-ןדוטש סיפ יד ףיוא ןייטש סָאד טנייה ? ןטייווצ

 טניירפ ןיימ וצ ךיא גָאז עבָארּפ ייב .רעגרע רָאנ ,רעסעב טשינ רעבָא רימ

 : ןעהָאק ילרַאשט

 רימ זיא'ס .סופ ַא ייוו רימ טוט'ס יװ געט עכעלטע ןיוש ,ילרַאשט --

 -רעדילגטימ עלַא טספלעה וד ?ןָאט ךיא לָאז וטסקנעד סָאװ ,ןייג וצ רעווש

 -- ?ןעהָאק ר"ד; ךָאד ךיד ןפור םיריוטקָאד יד ,*סנעײלַא; רעד ןופ םיאלוח

 ! ךיוא רימ ףלעה ָאט

 -- סרעטַאעט ייווצ עצנַאג ןופ תיבה-לעב ַא טסיב ,יבַאי ,וד יװױזַא ---

 "סנעהָאק ר"ד; ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ ךיז ךיא ליוו -- ילרַאשט ךיז טלציוו

 ,רָאסעפָארּפ ַא וצ ןעמענ וצ ךיד ןײטשַאב ןעק ךיא ,זָאנגַאיד

 -רעביא ןַא ןכַאמ לעוו'כ -- ךיא סילשַאב -- ילרַאשט ,סָאװ וטסייוו ---

 ןלעװ עדייב רימ ןוא שטנָאל ןסע ןייג עּפורט יד לָאז .העש ַא ףיוא סייר

 ריד ןוא םיא ןשיװצ .רָאסעּפָארּפ ןייד וצ ךימ םענ ןוא יסקעט ַא ןעמענ

 .ןרעװ ןפלָאהעג רשפא ךיא לעוו

 ,לעדנַאמ רייד ,טסילַאיצעּפס-(סופ) קידעּפָאטרָא םוצ ךימ טמענ ילרַאשט

 ןיב'כ ןיימ ךיא ןוא גנוצירּפשנייא ןַא רימ טיג ,סופ ןיימ טרינעמַאזקע רע

 .שיט םענופ רעטנורַא ליוו'כ ןוא קיטרַאפ ןיוש

 רעד ךימ טלַאהרַאפ -- ?װָאקָאלבַאי רעטסימ ,ריא טייג ןיהואוו ---

 .רָאטקָאד

 .י.טעּפש ןיוש זיא'ס ...טטרַאװ עּפורט יד !עבָארּפ וצ ---

 ךיז טרָאט ריא ...ץעגרע ןיא ןייג טשינ לענש ױזַא ןיוש טעו ריא

 -ּפיגרַאפ זומ ךיא ...ביל ךייא זיא ןבעל סָאד ביוא ,טרָא םענופ ןריר טשינ

 רעד .ןכָאװ 6 זיב 4 ןופ קיאור ןגיל ןזומ טעו ריא ןוא סופ םעד ןעוועס

 ...ןפירגעגנָא ךיוא ןיוש זיא סופ רעטייווצ

 ...עבָארּפ וצ ןייג ףרַאד ךיא ? ריא טדער סָאוװ ? טסַאּפש ריא ,רָאטקָאד ---

 ?ּפָאק ןיימ ףיוא קילגמוא רעקידמיצולּפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ

 "יבעלפ; טָאה ריא ,טיײרלָא ןייז ריא טעוװ ןגלָאפ ךימ טעוװ ריא זַא --

 ףיוא ןדייל בור סָאד .קנערק עכעלרעפעג ַא זיא סָאד .סיפ עדייב ןיא "סיט

 ? ךייא וצ סע טמוק יוװ .ןעיורפ ע'תרבועמ םעד

 עצנַאג טרעגנעוושעגסיוא טשרע ךָאד טָאה ווָאקָאלבַאי ? טסייה סָאװ --
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 עדייב ןוא --- םזימָאק ןייז טימ ילרַאשט ךיז טזייװַאב --- ןעלקַאטקעּפס ייווצ

 .ערה-ןיע ןייק ןטָארעג

 -עגקעוַא םיא ןבָאה ןעלקַאטקעּפס ייווצ יד-טָא ,*ןעהָאק ר"ד, ,ונ --

 ןעזעג ךָאד בָאה'כ ...ןטייוצ םוצ רעטַאעט ןייא ןופ ןפױלמורַא סָאד ,טגייל

 רע טלָאצַאב -- לעדנַאמ ר"ד רעטנוא טלכיימש -- ןעגנולעטשרָאפ עדייב

 ,םעד רַאפ טציא

 ךימ טָאה'מ .סופ ןטכער םעד טעװעסּפיגרַאפ רימ טָאה רָאטקָאד רעד

 יסקעט ַא ןיא טצעזעגנײרַא ןוא טנעה יד ףיוא סיפָא ןופ ןגָארטעגסױרַא

 ןײגסױרַא ןגָאװ וצ טשינ טרָאװ ןברַאה ןטימ טגָאזעגנָא טָאה רָאטקָאד רעד

 ןגָארטּפױרַא ,רָאטיײװעלע ןיא ןגָארטנײרַא ךימ לָאז'מ רָאנ ,יסקעט רעד ןופ

 -נורַא טשינ ןפוא:םושב רָאט'כ ,טעב ןיא ןגיײלנײרַא ןוא טנעמטרַאּפַא ןיא

 סיפ עדייב טימ ךיוא ךיא לָאז טעב ןיא ןגיל וליפַא ,סופ םעד ןזָאלרעט

 ,ךיוה רעד ןיא

 עקידנטרַאװ יד טגָאזעגנָא ןוא רעטַאעט ןיא טרינַאפעלעט טָאה ילרַאשט

 טשינ עבָארּפ ןייק ןיוש טעוו'ס לייוו ,ןיײגמײהַא ןיוש ןגעמ ייז זַא עּפורט

 ייֵז ןבָאה ,לוקס ןופ ַאטינַא ןוא רעטַאעט ןופ ןעמוקעגנָא זיא ַאלעב ןעוו ,ןייז

 ,טנעדיסקע-ליבָאמָאטיױא ןַא ןיא ןרָאװעג טקוזינעג ןיב ךיא זַא טקנעדעג

 ןיא ,ךיז טיײטשרַאפ ,סיורג ןענייז סרעטַאעט עדייב ןיא ןטפעשעג יד

 ַא טימ ,טעטרַאװרעד ןבָאה רימ יװ ,ןעוועג זיא רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס

 -עב יד .קינלוקס השנמ טרָאפ סעּפע ךָאד זיא'ס .רעסעב טנעצָארּפ ןסיוועג

 רעד יו גנַאל ױזַא ,ךעלקילגרעביא ןעװעג ןיב ךיא רעבָא ,ךיוא סטיפענ

 געמ ,טיּפָארּפ ךַאמ'כ ,ןעלקַאטקעּפס עדייב ןופ טרעטסײגַאב סױרַא טייג םלוע

 טָאה ינַאּפמָאק-ןָאפעלעט יד ...ןעקנערק-וצ ןוא טעב ןיא ןגיל ןיוש ךיא

 "עט ערטסקע ןייק) טעב ןיימ ןבעל ןָאפעלעט ןלעיצעּפס ַא טקיליװַאב רימ

 -טפעשעג יד טל .(ןגירק טנעקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ןטַארַאּפַא-ןָאפעל

 ןבָאה סרעטלַאװרַאפ ערעדנַא עניימ ןוא ביורטנייוו ןָאטלימ סָאװ ןטכירַאב

 טרעדנוה םורַא טימ ןענַאטשעג ןיוש ךיא ןיב ,ךָאװ עדעי טלעטשעגוצ רימ

 טנַאזעג ייז ןבָאה -- ןטלַאהנָא ױזַא לָאז סע ביוא .טיפָארּפ רַאלָאד טנזיוט

 רַאלָאד ןָאילימ לטרעפ ַא ןָאזעס םענופ ןרָאּפשוצּפָא סנַאשט ַא ךיא בָאה --

 !רענָאילימ ַא רעווכ ,ץרוק .רעמ רשפא ןוא

 ןיב געט עצנַאג ,טלציוועג ךיז ךיא בָאה -- רעקינייװ ןעמענ לעוו'כ --

 -- טעב םענופ ןײגרעטנורַא ,טנעו יד ףיוא טקוקעג ןוא ןגעלעגּפָא ךיא

 ןעמונרַאפ ןעוװעג ַאלעב זיא ןטנװָא יד ןיא .טגַאװעג טשינ ךיא בָאה סָאד
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 ןעז ךימ ןעמוק יקעשזד ןיימ טגעלפ קיטנוז ןוא תבש .רעטַאעט ןיא

 -וצ-טייצ ןופ .תחנ טַאהעג ךיא בָאה ,ָאלעשט רעד ףיוא רימ רַאפ ןליּפש

 ןגעלפ סעּפורט יד ןופ םירבח .דלעפנירג ,ןיקסוג ןעמוקפיורַא טגעלפ טייצ

 תוליכר יד ןלייצרעד רימ ןוא רימ טימ ןעגנערברַאפ ןעמוקפיורַא ךיוא

 ,רעטַאעט ןשידיא םענופ

 ןגרָאזרַאפ וצ רעטַאעט ןיא קעװַא ַאלעב זיא ירפרעדניא קיטנוז ַא ןיא

 ןפָאלשרַאפ ןליפַא בָאה'כ ,קירעפעלש ןעוועג ןיב'כ .םַארגָארּפ-ָאידַאר ןיימ

 ןענייז סָאװ סרעטַאעט עניימ ןופ ןעמַארגָארּפ יד ןוא "העש-סטרעוורָאפ; יד

 ,ידרַאנרעב עדלעז עשרַאטערקעס ןיימ ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא

 ףיוא ןעמוקעגמוא ידרַאנרעב עדלעז זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ)

 טָאה ןוא םייה רעד ןיא ךיז ייב ןיילַא ןסעזעג זיא יז .ןפוא ןכעלרעדיוש ַא

 -יא-וילעבָאדא רַאפ טסקעט-ָאידַאר ַא ,ןישַאמ-ביירש רעד ףיוא ,טיירגעגוצ

 ךיז טָאה ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ דמעה:-טכַאנ ענעדייז סָאד ,"יד"יוו

 -רַאפ זיא יז ןוא ,עלעוויוא ןשירטקעלע םע:עדנוצעגנָא םעד ןופ טּפַאכעגנָא

 (ןרָאװעג טנערב

 -ןואוועג ךימ טָאה'ס .ןַאמדירּפ קחצי ףױרַא טמוק גָאטיײב 1:30 םורָא

 טצעז רע !רעטַאעט ןיא ןייז ןיוש ךָאד ףרַאד רע ?ָאד רע טוט סָאװ : טרעד

 םינּפ ןייז ףיוא ןעקרעד ךיא ןוא ,רימ ףיוא טקוק רע ,טעב ןיימ ןבעל ךיז

 .ןגָאלשרעד רעייז זיא רע זַא

 ,םיא ךיא גערפ -- (ןפורעג םיא ךיא בָאה ױזַא) ? קיציא ,זיא סָאװ ---

 ,טרעדנואוורַאפ ןָא ךימ רע טקוק --- 1 טשינרָאג טסייוו וד ,עשז-סָאװ ---

 ןרעה ןיוש ךימָאל ? קיציא ,ןסיוו ךיא ףרַאד סָאװ ---

 ?ָאידַאר רעד ףיוא טרעהעג טׂשינ טסָאה ---

 ...ןגרָאמירפ ןצנַאג ַא ןפָאלשעג דָארג ןיב'כ ,ןיינ --

 !ןרעה סעּפע וטסעוװ ,ָאידַאר יד ןָא-לעטש ---

 :רעהרעד ךיא ןוא ָאידַאר יד ןָא לעטש ךיא

 !!!רָאברַאה-לריוּפ טריקַאטַא טָאה ןַאּפַאי --

 ,1941 ,רעבמעצעד ןט7 םעד ,קיטנוז ןעוועג זיא'ס

 ! טוג רימ זיא'ס

 ןיא ןדיא לסיבַא ןעמוקעג ךָאנ ןענייז גנולעטשרָאפ-עניטַאמ רעד וצ

 יד וליפַא .טשינ רענייק טעמכ -- גנולעטשרָאפ-טנוװֶא רעד וצ ; רעטַאעט

 -עב רעדָא ןטעליב טימ טיירגעגוצ ךיז טַאהעג ןיוש ןבָאה עכלעוו עקינעי
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 ...סרעטַאעט עדייב ןיא ןזיווַאב טשינ ךיוא ןיוש ךיז ןבָאה ,סטעקיט-טיפענ

 -יפָא טָאה ,סערגנָאק ןופ גנומיטשוצ רעד טימ ,טלעווזור טנעדיזערּפ

 דנַאלשטייד ,ןַאּפַאי ןוא ,עקירעמַא ןשיווצ דנַאטשוצ-המחלמ טרעלקרעד לעיצ

 לָאימ שממ ןטעבעג ךיז ןוא ןפָאלעג זיא גרַאװגנוי ,ןטילעטַאס עריא ןוא

 יד ןיוש ןענייז טכַאנייב ,יײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןסילשנָא ךיילג ייז

 ןעמ טָאה רעטסנעפ יד .שינרעטסניפ רעלַאטָאט ןיא טליהעגנייא ןעוועג ןסַאג

 -כרוד טשינ לָאז טכיל םוש ןייק ידכ ,ןעגנַאהרָאפ עצרַאװש טימ ןעגנַאהרַאפ

 ןפיוא יו רעטסניפ ןעוװעג זיא סרעטַאעט יד ןיא גנַאגנײרַא רעד .,ןטכייל

 ןיא ,דמַאז טימ סרעמע ןלעטשנָא טזומעג ןעמ טָאה ?סיבַאל, יד ןיא ,ןצרַאה

 ךיז ןבָאה עמַאמ-עטַאט ...קרָאי-וינ ףיוא עקַאטַאדַאלּפָארע ןַא ןופ לָאפ

 .םינתח ערעיז טימ תולכ :רענעמ ערעייז טימ ןעיורפ ;ןיז טימ טנגעזעג

 ןיא ןגעלעג ןזיא ןעמעוו .םוטעמוא קירעיורט ןוא רעטסניפ ןעוועג זיא'ס

 ?ןעגנערברַאפ ? ןריזומַא ךיז ? רעטַאעט ַא ןיא ןייג וצ ןעניז

 "ןַאטיּפַאק; רעד ןייז ףרַאד ךיא ןעוו טקנוּפ ,טייצ רעשיטירק ַאזַא ןיא

 ןוא ...טנעה עדמערפ ףיוא ןזָאל ייז ךיא זומ ,ןפיש שקידנעקניז ייווצ ןופ

 וצ רעייפ טוג רָאנ זיא -- טסואוועג ךיא בָאה -- טנעה עדמערפ טימ;

 ךיא ןריר טשינ טרָא ןופ ךיז ןעק ןוא טעב ןיא רָאג ךיא גיל ..."ןרַאש

 ןייק .ךָאװ ַא רַאלָאד טנזיוט 18 זיב 15 ןופ סרעטַאעט עדייב ןיא גיילרעד

 ! רימ ןליּפש --- ןליּפש רעבָא ,סרעטַאעט עדייב ןיא ָאטשינ זיא הסנכה:-עסַאק

 -ענעב ערעייז ןפורּפָא ןליוו ,טלָאצַאב ןיוש ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא יד

 טשינ טעװ רענייק ...טלָאצַאב טשינ ךָאנ ןבָאה עכלעוו יד טרפב ,ןטיפ

 קנירט ךיא ?ןָאט רעבָא ךיא לָאז סָאװ .טכער טימ ןוא ייז ןהנעט -- ןעמוק

 !!!המחלמ -- ךַאז טָאג ַא ךָאד זיא'ס ?דלוש ןיימ סע זיא !ךיז

 -רעטנורַא ןיב ךיא ןוא סעילוק רָאּפ ַא ןעגנערב ןסייהעג ךיז בָאה ךיא

 ןעניקסוג טימ גנוטַארַאב ַא ןטלַאהעגּפָא בָאה ךיא .רעטַאעט ןיא ןכַארקעג

 -לַאװרַאפ עניימ ןופ עקירעביא יד טימ ,ןדנַאלָאר ,ןענייטשלעדע ,ןדלעפנירג

 ָאטשינג זיא'ס זַא גנוניימ רעד טימ ןעוועג ןענייז רענייא יו עלַא ןוא ,סרעט

 -קילבָאּפ ןיא ןָאזעס םעד רעירפ סָאװ ןקידנערַאפ וצ יו געווסיוא רעדנַא ןייק

 ךיא ?ךָאװ עדעי תורצוא עכלעזַא ןרילרַאפ ךיא ןעק גנַאל יו לייוו ,רעטַאעט

 ךיא לע ןפוא ַאזַא ףיוא .םענייא ןיא ןטפעשעג עדייב ןרירטנעצנָאק זומ

 יד ןליּפשּפָא ןוא חסּפ ךָאנ זיב רעטַאעט ןייא שטָאכ ןּפעלשרעד ןענעק רשפא

 ,סטיפענעב

 ןכָאװ ערטסקע ייווצ רעטַאעט-קילבָאּפ ןופ עּפורט רעד טגָאזעגוצ בָאה'כ

 ןוא עטליּפשעג ןכָאװ 16 ןופ ןָאזעס ַא טניימעג טלָאװ סָאד ,גנוקיטיגרַאפ
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 טשינ סרעטַאעט ערעדנַא יד ןיא ןעמ טָאה טייצ רעד ךרוד) ייווצ ערטסקע

 ...(רָאברַאה-לריוּפ רַאפ ךָאנ תוריכש ןייק ןרָאיטקַא יד טלָאצעג

 סָאװרַאפ .ןָאינוי רעד ןיא םערוטש רעתמא רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 -לזמ יד ןייז רעטַאעט-וינעװע-דנַאקעס םענופ סרעליּפשיוש יד סעּפע ןלָאז

 "ַאעט-קילבָאּפ םענופ סרעליּפשיוש יד ןוא ,ןָאזעס םעד ןצעזרַאפ ןוא עקיד

 ַא טכַאמרַאפ ייז טימ טָאה'מ זַא עיצַאטוּפער רעייז ףיוא ןבָאה ןלָאז רעט

 ,(סעשזדייוו ןָא ןליּפש וצ יו רעגרע ךָאנ זיא סָאד) ? ןָאזעס ןטימניא רעטַאעט

 ערעדנוזַאב ייווצ ןענייז סָאד זַא ייז טימ ןעמונעגסיוא ךָאד בָאה ךיא ,יִא

 "סיטָאנע ןכָאװ ייוצ ןבעג טפרַאדַאב ייז ךיא בָאה רשוי ןטיול !ןטפעשעג

 יד ןוא סרעקיזומ יד ,סרעטעברַא-עניב יד .סנָאיני ערעדנַא יד יו טקנוּפ

 ןבָאה סרעליּפשיוש יד רָאנ .הנעט ןייק טַאהעג טשינ רימ וצ ןבָאה ערעדנַא

 טרישזַאגנַא ןענייז ייז --- ןָאשיײמש-ןָאשיײרָאּפרָאק : סרעייז ייב ןטלַאהעג ךיז

 ,קידנליּפש טשינ וליפַא ,ןָאזעס ןצנַאג ַא ןטלַאה ייז ךיא ףרַאד ,ןווָאקָאלבַאי ייב

 :ןעניקסוג וצ טהנעטעג בָאה ךיא

 -ַאעט ייווצ טלָאװעג ןעד בָאה ךיא ! תמא םעד ָאי ךָאד טסייוו ריא ---

 עיסעּפָארּפ יד ,ןָאינוי רעד ןפלעה וצ ןטעבעג ךימ ךָאד טָאה ריא ? סרעט

 רימ ןגעק עיצולָאװער-ןָאיני רעד ןגעװ רעבָא ?קנַאד רעד סָאד זיא -

 ַא רימ ןגעק טַאהעג רָאנ טָאה'ס רעוװ .ןָאטּפױא טנעקעג טשינרָאג רע טָאה

 -עג יד טצונעגסיוא טָאה ,האנק רַאפ םתס ,ןרישזַאגנַא טשינ רַאפ עדווירק

 "רעד וצ ךימ טנַאה ַא טגיילעגוצ ןוא ןגיוצעגסיוא גיל ךיא סָאװ טייהנגעל

 עדייב טשינ ךיא לָאצ :ןדלַאה םייב ןטלַאהעג ךימ ןבָאה ייז ...ןגרעוו

 !ןליּפש טשינ ךיוא רעטַאעט-וינעװעידנָאקעס ןיא ןעמ טעוװ ,סעּפורט

 "יב עניימ ןזיוװַאב ןבָאה רעקרַאּפ ירעשזד ,ןיקביל ָאעל ,קַאלוק דיווייד

 רעבָא טָאה'ס ,קיטולב ךיא זַא ,סייוו ףיוא ץרַאװש ,רָאלק ןעוועג זיא'ס .רעכ

 ףילטנַא ןוא סרעטַאעט עדייב רעביא זָאל ןוא םענ שטָאכ ,ןפלָאהעג טשינרָאג

 ךיא בָאה ,רענעריולרַאפ ַא יוו-ייס ןיב ךיא זַא ןעזעג בָאה'כ ןעוו .ץעגרע

 "עג ךיא בָאה תורצ טימ םיוק ...ןעמָאנ ןיימ ןעװעטַאר טלָאװעג שטָאכ

 ךיא בָאה עקירעביא יד ,טנעצָארּפ 75 וצ סעּפורט עדייב ןלָאצ וצ טלטעס

 תוריכש טלָאצעג ךיא בָאה םורַא ױזַא ....ןלָאצוצסיױא טעטכילפרַאפ ךיז

 "ייא ,טליּפשעג טשינ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ 16 ןופ עּפורט ַא ןָאזעס ןצנַאג ַא

 ןוא שרעדנַא ץעגרע טעברַאעג טייצ רעד ךרוד וליּפַא ןבָאה ייז ןופ עקינ

 ...תוריכש ןעמונעג רימ ייב

 ךיז ןבָאה רעטַאעט-קילבָאּפ םענופ סרעשזדענעמ יד ןוא סרעריסַאק יד

 ,שטייטס : רימ וצ ןעמונעג ךיוא ךיז ייז ןבָאה .סרעליּפשיוש יד ףיוא טקוקרַאפ
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 ! ךיוא ייז ןליוו ,גנוקיטיגרַאפ ןכָאװ ייווצ טגיילעגרָאפ ךיא בָאה ןרָאיטקַא יד

 רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס םעד "ןטעקיּפ, ייז ןלעװ ,ךָאנ טשינ ייז ךיא ביג

 ךיוא ייז בָאה ךיא .טעברַא רעד ןופ רעדילגטימ ערעייז ןעמענרעטנורַא ןוא

 ..,!*יתדבַא יתדבָא רשאכ, ?טַאהעג ךיא בָאה הרירב ַא .ןבעגעגכָאנ

 זיא רימ טימ טרירעּפָאָאק ןוא טליפעגטימ טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד

 'וצ גנואיצַאב ןייז ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .קינלוקס השנמ ןעוועג

 םעד טימ סרעטַאעט עדייב ןיא ןטפעשעג עניימ ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו רימ

 ,..לַאפנָא רעזענַאּפַאי םעד ךָאנ *רָאברַאה-לריוּפ, יו םינּפ ןקיבלעז

 סא לא
 | א

 לָאמַאטימ זיא ,ןטפעשעג-רעטַאעט עניימ ןבעגעגפיוא בָאה ךיא יו ױזַא

 -יטש טנידרַאפ ןבָאה ןשטנעמ .עקירעמַא ןיא יטירעּפסָארּפ-המחלמ ַא ןרָאװעג

 לפיוו ןטעליב רַאפ טלָאצעג טָאה'מ ,רעטַאעט ןיא ןפָאלעג זיא'מ ,דלָאג רעק

 "עג ןופ גינעק רעד ןוא ,ןכַאל טלָאװעג טָאה םלוע רעד .ןטעבעג רָאנ טָאה'מ

 -דנָאקעס ןיא ןבילברַאפ זיא רע .,קינלוקס השנמ -- ןעוועג זיא רעטכעל

 טנידרַאפ טָאה קינלוקס ,תיבה-לעב סלַא ןענייטשלדע טימ ,רעטַאעט-וינעװע

 ,ךיוא ןעמַארגָארּפ-עיזיװעלעט ןלַאפעגוצ םיא ןענייז'ס .טלעג טימ ללש ַא

 ןצרַאה ןצנַאג םענופ ןענוגרַאפ םיא סע בָאה ךיא

 ,עּפורט ַא טימ ץניווָארּפ רעד ףיוא ןרָאפעגמורַא ךיא ןיב טייצ רעד ךרוד

 ןבעגעגקעװַא ךיא בָאה ינעּפ עדעי רעבָא ,טנידרַאפ טוג רעייז בָאה'כ ,תמא

 ,סרעטַאעט ייווצ עניימ ןופ ןבילבעג קידלוש ןיב ךיא סָאװ תובוח יד ףיוא

 ,רענָאילימ רענלָאּפ ַא ןרעוו םייב ןטלַאהעג ןיוש בָאה'כ ןעוו

 ןעכנימ ןייק קירוצ

 טצוּפעגסיוא ןוא טרירָאקעד זיא טָאטש יד .גרובצלַאז ךרוד ןרָאפ רימ

 רימ .ץרַאה סָאד טשלח רימ ןוא ןירפלַא רעּפָאש ןיימ ."רעטסיא, דובכל

 ןגירק ןיוש ןעמ ןעק ןטרָאד ."סָארק-דער ןעקירעמַא? ןיא ּפָא ךיז ןלעטש
 טפלעה ַא (ןרָאלָאד עשירעטילימ) *ּפירקס; ןשירעטילימ רענַאקירעמַא רַאפ

 -טשרואוו עצנַאג ןייק) עלעקלוב ַא ףיוא לטשרואוו םענעטינשעגרעביא ןַא ןופ

 ,(ןבוק) ייּפ-לּפע לקיטש ַא טימ םירק-זייא ,עװַאק ַא ,(טשינ ןעמ טריוורעס ךעל

 ַא זיא רע ,ןבָאה טשינ סע רָאט ירפלַא ,?ּפירקס; ןייק טשינ בָאה ךיא

 טוט טייל-רעטילימ רענַאקירעמַא יד טנידַאב סָאװ "ןייליורפע יד .*יּפ"יד;

 ןעיירדסיוא סעּפע ןיוש טעװ יז) רַאלָאד ַא רימ ןופ ןָא-טמענ ןוא הבוט יד רימ
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 -עלעט ַא ַאלעב יורפ ןיימ ןקיש ליוװ ךיא .(. . .קסע םוצ ןגיילרעד טשינ ןוא

 םולשב ןעמוקעגרעביא זיא ַארָאד זַא ,הרושב עטוג יד ןגָאזנָא ריא ןוא עמַארג

 ליוו'כ ,*ּפירקס; ןבָאה רעדיוװ ןיוש ךָאד ןעמ ףרַאד ,עלעטָאמ ,רכז-ןב ַא טימ

 לייוו ,קידנלַאפפױא ןרעוו טשינ לָאז'ס ,ןרַאלָאד טימ ןפרַאװמורַא טשינ ךיז

 םוצ רָאנ עקַאט זיא'ס .ןעכנימ ןייק ץענערג יד ןעלגומש ךָאנ ךָאד ןפרַאד רימ

 רעבירַא טימ לטרַאג-טלעג ַא ךיא גָארט ןדנעל יד םורַא ןדנובעגמורַא ,ןכַאל

 ףיוא רעדָא ,עװַאק ַא ףיוא טשינ בָאה'כ ןוא ןרַאלָאד רענַאקירעמַא טנזיוט 6

 "נופ ...ךָאנ בעל ךיא זַא קרָאי-וינ ןייק יורפ ןיימ וצ עמַארגעלעט ַא ןקיש

 ךיא בָאה .ץיירק-ןטיור ןופ ריּפַאּפ ףיוא לווירב ַא ןָא ךיא ביירש ןגעווטסעד

 -טפול ַא רימ טקנעש טַאדלָאס רענַאקירעמַא ןַא .עקרַאמ-טסָאּפ ןייק טשינ רעבָא

 ...עקרַאמ טסָאּפ

 ןייק טשינ זנוא ןעמ טכַאמ ץענערג עשיכיירטסע יד ןרָאפרעבירַא םייב

 ןשירעטילימ ַא סנטייוו רעד ןופ טעזרעד ךַאװ-ץענערג יד .טייקירעווש םוש

 יד ףיוא ייז ןביוה ,ןעמרָאפינוא עשירעטילימ ןיא ןרישזַאסַאּפ טימ *ּפישזד;

 .ןליפַא ךיז קידנלעטשּפָא טשינ ךרוד ןרָאפ רימ ןוא עקטַאגָאר
 לא א
 ' א ,

 ךיא .םולשב קירוצ ןעמוקעגנָא ןענייז רימ סָאװ היחמ ךיז זיא רעבייג

 דניק סָאד ןריובעג טָאה ַארָאד ןיימ ןדנעטשמוא עכלעוו רעטנוא םיא לייצרעד

 ןייז טימ ךימ טמענ רע .טרירעג רעייז רע זיא ,לָאטיּפש ןשיכיירטסע םעד ןיא

 : ןַאלעב וצ עמַארגעלעט ַא ןטרָאד ןופ קיש ךיא ,"סָארק-דער, םוצ *ּפישזד;

 זַא ןרעהוצנָא ןבעג ריא טעװ סָאד ...ןעלעטָאמ ןופ סורג ַא !בוט-לזמ

 .ןעכנימ ןיא קירוצ ןיוש ןיב ךיא ןוא זדניל ןיא ןַארָאד ייב ןעוועג ןיוש ןיב ךיא

 -סערַא ךימ ןוא ערוטנַאװַא ןיימ ןגעוו ןסיוורעד טשינ ךיז לָאז'מ רעטיצ ךיא

 ךיא בָאה "סענזיב; ַא רַאפ סָאװ לייוו . . .ןקישסױרַא רעדָא ,ןפָארטשַאב ,ןריט

 ?ןעמוקוצניירַא טכער ןייק טשינ בָאה ךיא ואוו ,ךיירטסע ןיא "ס'יּפ-יד, טימ

 לָאמ ייווצ ןטרָאד ןעוועג ןיוש ןיב ךיא זַא סיוא עקַאט ןעמ טניפעג רעמָאט

 ...?לַאגעלמוא

 ףיוא ןרינַאּפמָאקַא ךימ לָאז סָאװ טסינַאיּפ ַא ןגירק טימ תורצ בָאה ךיא

 זיא ,טסינַאיּפ ַא ץעגרע טּפַאטרעד ָאי טָאה רעבייג .ןרעגַאל יד רעביא רוט ןיימ

 -ייּפ"יד; עשידיא ןיא ןרינַאּפמָאקַא ךימ לָאז שטייד ַא !שטייד ַא רעבָא רע

 לביארַאפ רעכיז ןלעוו ןדיא יד ? ןבָאה סע טעװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ ? ןרעגַאל

 ,ךיא רעטיצ -- ןבָאה

 ןטסיליוויצ עשטייד טלעטשעגנָא ןענייז ןצנַאטסניא עשידיא ךס ַא ןיא --

 ,טשינ טריטסעטָארּפ רענייק ןוא -- רעבייג רימ טזייװַאב --
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 ןדייס ,הרירב ןייק טשינ ךָאד בָאה ךיא ,ןייא ךיא ייג --- ןריבורּפ רימָאל ---

 .עקירעמַא ןייק קירוצ םייהַא ןרָאפ ןוא טקעיָארּפ-טרעצנַאק ןצנַאג םעד ןבעגפיוא

 יורפ .טערָאמעגסיױא ןוא ןסירעגּפָא זיא רע ,טמוק טסינַאיּפ רעשטייד רעד

 טייטש סָאװ ָאנַאיּפ רעד ףיוא שטייד םעד ןרעהרַאפ וצ זנוא טביולרעד ןַאמדירפ

 רע !לעּפתנ רעוװ ךיא --- ליּפש ַא טיג שטייד רעד .גנוניואוו רעד ןיא ייז ייב

 זיב זַא ןסילשַאב רימ ! זָאוטריװ ַא --- *ַאטַאנָאס-טיילנומ; סנעווָאהטעב טליּפש

 ןטימ ןרָאפסױרַא רימ ןלעװ טסינַאיּפ ןשידיא ַא ןעניפעג ןלעװ רימ ןענַאװ

 יצַאנ ןייק זַא טרעווש רע רעבָא ,טגערפעג טשינ אקווד םיא טָאה רענייק ,שטייד

 -- רע טהנעט -- רָאסעּפָארּפ-קיזומ ַא זיא רע .ןעוועג טשינ לָאמנייק רע זיא

 .ןבעל ץנַאג ןייז זיא קיזומ

 ,ןגָאז וצ סָאװ ןופ טשינ ןסייוו רימ ,קידלוש המשנ יד טָאג ןענייז רימ זַא;

 ןשטייד עלַא טציא ןהנעט סָאד -- *?ןעוועג טשינ ייברעד רָאג ןענייז רימ

 הרּפכ ַא --- ערדנַאב-ערדנַאש, עלַא יז ןענייז רימ ייב ?ןעמ טביולג ןעמעוו

 *...ערעדנַא סָאד רַאפ סנייא

 ןיא ןסע ךימ טפור רעבייג ,גָאטימ זיב שטייד ןטימ ריטעּפער ךיא

 שטייד ןקירעגנוה םעד ןזָאלרעביא רעבָא ךיא ןעק יװ ,?לָאה-סעמ טניָאשזד;

 קיליװ אקווד זיא רע ? ןריטעּפער רימ ואוו גנוניואוו ןיא ןַאמדירפ ר"ד ייב

 טָאה ןסע וצ סָאװ .ןעמוקקירוצ לעוו'כ זיב ןטרַאװ ןוא ןסיורד ןיא ןייטש וצ

 --- *לָאה-סעמ; ןיא ןעמוקניײרַא : טשינ ךיוא --- ןייג וצ ואוו ; טשינ יווייס רע

 ןטעברַא סָאװ יד ץוח) *ס'יּפ-יד; רַאפ ןוא ןשטייד רַאפ .טשינ רע רָאט סָאד

 קידנקוק טשינ ,ןטָאברַאפ גנערטש ןיהַא גנַאגנײרַא רעד זיא (*טניָאשזד; ןרַאפ

 טשינ ךיא ןעק ךָאד ,םיקלמע יד ףיוא ןצרַאה ןיא גָארט ךיא סָאװ סַאה ןפיוא

 ןסיורד ןיא ןקירעגנוה ַא ןייטש רעקיזומ ןשטייד םעד ןזָאל וצ ךיז ייב ןלעוּפ

 -עּפער םיא טימ ןייג ,רענעסעגעגּפָא ןַא ןייז ןיוש לעװ ךיא ןעוו ,ךָאנרעד ןוא

 ,גנַאל-ץהעש ןריט

 ךיק ןיא ןײגנײרַא שטייד םעד טסייה רע .ןליפעג עניימ טיײטשרַאפ רעבייג

 זיא רע .ןסע וצ סעּפע ךיוא םיא ןעמ טיג ןטרָאד ,ריט רעטשרעטניה רעד ךרוד

 טיג -- גנַאל-םישדח טכוזרַאפ טשינ ןיוש רע טָאה טיײצלָאמ ַאזַא .רַאבקנַאד רעייז

 ןיוש זיא םַארגָארּפ ןיימ .ךָאװ עצנַאג ַא טריטעּפער רימ ןבָאה ױזַא .וצ רע

 ,טנייוועג רע טָאה "ןבעל ךימ טזָאל, עיציזָאּפמָאק רעד ייב .ךרד ַא ףיוא ןעוועג

 טזָאל; :סרעדרעמ עשטייד יד ייב ןטעבעג ךיז ןבָאה ןדיא יד ןעוו .שטייד רעד

 יז ןבָאה -- סױרַא טשינ ּפָאק ןופ קנַאדעג רעד רימ טייג -- *!ןןבעל זנוא

 ...רע טנייוו טציא ,..טכַאמעג קזוח ןוא טכַאלעג

 !ונניאו :לָאמַאטימ .רוט ןפיוא רָאפסױרַא ןטשרע םוצ ךיז ןטיירג רימ
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 יו זיא רע ,ןגרָאמ םיא ךוז ,טנייה םיא ךוז .ןרָאװעג םלענ זיא שטייד רעד

 זנוא ןבָאה (ייצילָאּפ עשירעטילימ) "סייּפ-םעק יד זיב !ןיײרַא רעסַאװ ןיא

 ןטקַאּפעגרעביא ןַא ףיוא ןּפַאכפױרַא ךיז ןלעוו םייב זַא ,הרושב יד טגָאזעגנָא

 .י.ןברַאש םעד טרעטעמשעצ ךיז ןוא ןלַאפעגרעטנורַא רע זיא יײװמַארט

 ןשידיא ןטימ ךיז ךיא ןעקַאב לייוורעד .טסינַאיּפ ַא רעדיוװ ןיוש רימ ןכוז

 רעד ןענופעג ךיז טָאה ןטרָאד .?ןָאטגנישַאוװפ עשידיא סָאד -- ןעכנימ ןיא ןבעל

 עלַארטנעצ עלַא ןוא דנַאלשטייד ןיא ןדיא עטיײרפַאב יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 ,רעדנעל עטריאילַא יד ןופ ןצנַאטסניא

 -לוק רַאפ גנולײטּפָא ןַא ןעוועג ךיוא זיא (טעטימָאק-לַארטנעצ) ,ק .צ םייב

 ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאװ עיסימָאק עשירָאטסיה יד ןוא גנואיצרעד ןוא רוט

 ןענייז ןעכנימ ןיא .ןברוח ןשידיא ןסיורג םענופ עיצַאטנעמוקָאד ןעלמַאז טימ

 ןוא ןלַאנרושז ןעגנוטייצ עשידיא עכעלטנכעװ ןוא עכעלגעט ןענישרעד

 רעד ףיוא; ,"טפנוקוצ רעזדנוא; ,"גנַאגרעביא; ,"געוו רעזדנוא, : ןטפירש

 -סױרַא ןבָאה ןרעגַאל עסיוועג ."טלעוו רעזדנוא, ,"עמיטש עשיטסינויצ; ,"ךַאװ

 טָאה'ס סָאװ םעד בילוצ .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ענעגייא ערעייז ןבעגעג

 ןרָאװעג טקורדעג סעבַאגסיוא בור סָאד ןענייז ,טפירש עשידיא טלעפעגסיוא

 ,ןבַאטשכוב עשיניײטַאל טימ

 ןגעו ןעכנימ ןייק טּפעלשעג ןדיא ךיז ןבָאה ןרעגַאל-"יּפ-ידא עלַא ןופ

 טוט'ס סָאװ ןרעה םתס ןוא םיבורק ןכוז ,עיצַארגימע : םינינע ענעדיישרַאפ

 ןוא רעטסניפ ןעוועג זיא עיצַאטרָאּפסנַארט טימ ,טלעו רעד ףיוא סעּפע ךיז

 טָאה עיצנַאטס-ןַאב רעד ןופ .רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא םעד ןָא רעבָא ,רעטיב

 עכעלטע זיױלב .ךלהמ רעשּפיה ַא רָאג ;סופיוצ ןּפעלש טזומעג ךיז ןעמ

 ןרָאּפשנײא טכוזעג טָאה'מ ...גָאט ןכרוד טּפעלשעג ךיז ןבָאה ןעיײװמַארט

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיא עלַא סָאװ ןעוועג טוג ךָאנ זיא'ס ,םָארטש-קירטקעלע

 רעקיבלעז רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ,*סַאיַאה , ןוא *טניָאשזדא רעד טרפב

 ,סַאג

 ןענַארָאטסער ןייק .טרינָאיצַאר ןעוועג ץלַא טלָאמעד זיא דנַאלשטיײד ןיא

 ךימ .טשינ רעכיז --- ןדיא רַאפ רעזיײה-רָאפנײרַא ןייק ; ןעוועג טשינ ןענייז

 'סָאװ ךוליה םעד טימ ? סעקעט ןדיא עלַא ןגָארט סָאװרַאפ :טשודיחעג טָאה

 .... טריזינָאמרַאה טשינ ןיטולחל סעקעט יד ןבָאה ,ןגָארטעג ןבָאה ןדיא בור סָאד

 יד ןופ דוס רעד ...טייל-סטפעשעג עטריטָארקנַאב יו ןעזעגסיוא ןבָאה ייז

 -ניא עכעלטנפע עלַא תעב ,טייצ-גָאטימ ןרָאװעג רָאלק רימ זיא ןלעפטרָאּפ

 רָאנ ואוו טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה ןדיא יד ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןענייז ןצנַאטס

 יז ,טנַאװ ַא ןבעל טרַאּפשעגנָא רַאוטָארט ןפיוא וליפַא ,טזָאלעג ךיז טָאה'ס
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 ,?סירָאלַאק; לסיב סָאד ןטרָאד ןופ ןעמונעגסיױרַא ןוא סעקעט יד טנפעעג ןבָאה

 סָאד ןּפַאכרעד וצ ףיוא רעגַאל ןופ ןעמונעגטימ טָאה'מ סָאװ *ךרדל-הדיצ; יד

 ...ץרַאה

 ,*ס'יּפ-ידע עשידיא יד ןוא ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא יד ןשיווצ גנואיצַאב יד

 ןקורדסיוא עסואימ טרעהעג בָאה'כ .ענעגױצעגנָא ןַא זיא ,טליפעג ךיא בָאה

 ,טפָא רעייז ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ואוו ,*סָארק-דער; ןיא ןדיא ןגעוו

 ןטלַאה וצ ןרָאװעג טקישעג ןענייז עכלעוו ,ךעלגניא רענַאקירעמַא עגנוי יד

 ןיא ןעזעג טשינ ןבָאה ,סעירָאטירעט עשטייד עטריּפוקָא יד ןיא גנונעדרָא

 "זַאג יד ןופ ןדיא יד טיירפַאב טָאה ײמרַא רענַאקירעמַא יד דנַאטשוצ ןכלעוו

 ןייק טקישעגקירוצ ןעמ טָאה ןטַאדלָאס יד ...סעירָאטַאמערק ןוא ןרעמַאק

 עכלעוו ןטורקער עיינ יד ןעמוקעגנָא ןענייז טרָא רעייז ףיוא ןוא עקירעמַא

 עשטיוד, יד ןופ טפיג ןשיטימעסיטנַא ןטימ ןרָאװעג ט'מס'רַאפ דלַאב ןענייז

 לקיטש ַא רעדָא ,לטערַאגיצ ַא רַאפ ןפָאלעגכָאנ ייז ןענייז סָאװ "סנייליורפ

 ייז ןבָאה ?סנייליורפ, יד ,םײהַא טקנעבעג ןבָאה ןטַאדלָאס יד ...דַאלָאקָאש

 ןופ ןסירעגקעוװוַא ייז טָאה'מ סָאװ םעד ןיא קידלוש ןענייז ןדיא יד :טצעהעג

 יז ןטלָאװ ןדיא יד טשינ ןעוו ...לָאבסיײב ,םירבח ,ןרעטלע ,םייה רעייז

 ...עקירעמַא ןיא ןעוועג

 -ַארגָאטָאפ רע ,דיא רענװָאק ַא ,שידק ףַארגָאטָאפ ןטימ ךיז ןעקַאב ךיא

 -רעגַאל ןשידיא ןקיטציא םעד ןופ ןוא ןברוח ןופ רעדליב יד טרימליפ ןוא טריפ

 "גָאט; ןוא "סטרעװרָאפע ןיא טקורדעג ןיוש ןענייז רעדליב ענייז .ןבעל

 טימ ןייגנָא ןענעק וצ ידכ *ּפישזדע ַא טקנעשעג םיא טָאה רעוַאהנזייא לַארענעג

 "ינוא ןשירעטילימ ןיימ ןיא ךימ טריּפַארגָאטָאפ רע .טעברַא רעקיטכיוו ןייז

 ענעבילברַאפ יד ןופ םענייא ףיוא .רעיומ םענעלַאפעגנייא ןַא ןבעל םרָאפ

 .ןעכנימ : טפירשפיוא ןַא סױרַא ךיז טעז סעּפולס
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 דנַאלשטייד ןיא ןייארַאּפןרָאיטקַא רעשידיא

 טימ *טניָאשזד , ןיא ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה קילעפו

 ,ץיװָארָאה טרעברָאנ רעליּפשיוש ןשידיא םעד

 ןופ רענייק סָאװ -- םיא ךיא גערפ -- סע טמוק יו ---

 ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו סרעליּפשיוש-הטילּפה-תיראש יד

 ?ןעז ךימ ןעמוקעג טשינ ןענייז ןעכנימ

 ןענייז (רעטַאעט רעשידיי רענעכנימ) "טימ, ןופ סרעליּפשיױש יד --

 זַא גנוניימ רעד טימ ןענייז ייז -- סױרַא םיא ןופ ךיא גירק -- *ןגיוצעגנָא;

 ןייק ,שארב רעקעב לארשי טימ ,"טימ, םעד ןעגנערברעבירַא טלָאװעג טָאה'מ

 ףיוא לובלב רעד ,טרעטשעג טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד רָאנ ,עקירעמַא

 עצנַאג יד זיא ,סנטשרע .ןסָארדרַאפ רעייז ךימ טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד

 טנעקעג רעצעמע טָאה'ס טשינ :"?ןגיולפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג טשינק השעמ

 "ןרָאיטקַא יד טשינ ןוא דנַאלשטייד ןופ ייז ןגירקסיורַא ןופ ץנוק יד ןזייװַאב

 ןפיוא סעכ ןיא זיא ןעמ זַא; ,סנטייווצ .טקעיארּפ ַאזַא ןופ רָאג טסייוו ןָאינוי

 ,רימ טימ סע טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ *? ןמא ןייק טשינ ןעמ טרעפטנע ,ןזח

 ןעניפעגסיוא טנעקעג ךָאד ייז ןבָאה רימ ייב ,טרעקרַאפ ? רעליּפשיוש-רבח ַא

 ? סנטייוו רעד ןופ ךיז ייז ןטלַאה עשז-סָאװ ,תמא םעד

 טשינ בָאה'כ .רעקעב לארשי ןייא טייטש סע ואוז ןענופעגסיוא בָאה'כ

 ןעוועג חירטמ ךיז בָאה'כ ןוא (גנודַאלנייא) *עינעשַאלגירּפ/ ןייק ףיוא טרַאװעג

 עגנַאל עװַארעשטוק ּפָאק ַא טימ ,רוחב רענייש ַא ,רעקעב .טיזיוו ַא טימ םיא וצ

 : ןגיוא עסיורג ענייז טימ רעטרעדנואוורַאפ ַא טקוקעגנָא ךימ טָאה ,רָאה

 טשינ ןיב ךיא ...ןעמוקעג טנייז ריא סָאװ טשַאררעביא ןיב ךיא --

 , . .ןרָאפמורַא ןטימ ןעמונרַאפ רעייז ןיב ךיא . ..,לייוו ןסירגַאב ךייא ןעמוקעג

 ,ךיז רע טרעפטנערַאפ -- .. .ןליּפש טימ

 ךיא בָאה -- עקירעמַא ןיא רעייגקידייל ןייק טשינ ךיוא ןיב ךיא --

 -םירבח טימ ןעז ךיז ןעמוקעג ךיא ןיב ןגעווטסעדנופ -- טגָאזעגנײרַא םיא

 -יילק טימ סנטסַאק עצנַאג טּפעלשעג בָאה'כ ,קרָאי-וינ ןופ שזַא סרעליּפשיוש

 טקישעג ןבָאה ןרָאיטקַא-םירבח סָאװ ,םירג ,ןעמויטסָאק ,קיזומ ,ןסעיּפ ,רעד

 -ערעצ ןייק ףיוא טשינ ךיא ייטש ,רעקעב רבח ,טעז ריא יוװ .ךייא רַאפ תונתמ

 בָאה'כ ..."ןדעמכַאמ וצ טשינ טמוק גרַאב רעד זַא; :ןעמ טגָאז יו ,סעינָאמ

 ןעייטש ,עיצַאוטיס יד עז ךיא יו קילדעוו .םענייק ףיוא לביארַאפ ןייק טשינ
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 ...דרע רעשטייד רענעטלָאשרַאפ רעד ףיוא ןעמעלבָארּפ ערעקיטכיוו רָאפ זנוא

 ,הנעט ןיימ ךיא קידנערַאפ ---

 ןרעקעב ףיוא קורדנייא רעמ טכַאמעג טָאה'ס סָאװ טשינ םויה-דע סייוו'כ

 רָאיטקַא רעשידיא ַא ? םרָאפינוא רעקסריציפָא ןיימ יצ ,טײקיצרַאהנּפָא ןיימ ---

 ךיז ןוא טכַאלעצ עדייב ךיז ןבָאה רימ ,טשודיחעג םיא טָאה -- ? רָאיַאמ ַא

 זיא רעקעב לארשי) םירבח טנעָאנ עתמא יװ ,*יקסוד ַָאּפ, ױזַא ןעמונעגמורַא

 ,"המיבה; רעד ןופ ןרָאסישזער ןוא סרעליּפשיױש עטסבושח יד ןופ רענייא טציא

 ,(לארשי-תנידמ ןיא

 ןופ רָאסישזער ןוא רעליּפשיוש-טּפיױה רעד ןיב ךיא : טלייצרעד רעקעב

 רענַאקירעמַא רעד ןיא הטילּפה-תיראש רעד ןופ רעטַאעט-טנַאטנעזערּפער םעד

 סלַא ןעניד עכלעוו ןקַארַאב עגנַאל ןיא ןליּפש רימ .,דנַאלשטייד ןיא ענָאז

 ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןוא ןעגנומענרעטנוא עלערוטלוק רַאפ סרעטנעצ

 רעד ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ,"טניָאשזד; רעד ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד

 וצ טײקמַאזקרעמפיוא ךס ַא סױרַא ןזייוו קרָאי-וינ ןופ *טעטימָאק-רעטעברַא;

 .רעטַאעט םעד ןופ סרעליּפשיױש יד

 ןייז וצ רעווש) *סַאּפש רעקיטולב רעד, טליּפשעג רימ ןבָאה טציא זיב

 רימ ."רעקיכלימ רעד היבט; ןייז רימ ןליּפש טציא ,םכילע-םולש ןופ (דיא ַא

 -םוחת; רעזנוא זיא סָאד ; ענָאז-ברעמ רעד ןופ ןרעגַאל יד ןיא רָאנ םורַא ןרָאפ

 ןרעגַאל-*יּפ-יד , עשידיא ערעדנַא יד וצ ןצענערג יד ןופ ןרָאפסױרַא ,"?בשומה

 , .. טביולרעד טשינ זנוא זיא סָאד --

 "טיל ַאטרעב ,רעקעב לארשי : ןופ טײטשַאב *טימ/ ןופ לַאנָאסרעּפ רעד

 ַאלָאל ,טרַאה דוד ,עפַאש לעַאפַאר ,ַאקצופיטנַא לחר ,ןַאמרעב יכַאר ,ַאניוװ

 -נעסקול עלהיח ,ךיליווצ ילתפנ ,ךיליווצ והיעשי ,לַאגעס לארשי ,שטיוװָאבוקַאי

 איסומ ,גנילרעווצ ןירעוװעס ,יקסנישטוק ןָאעל ,ןײטשטָאר יכדרמ ,גרוב

 רעטקימ סקַאמ ,ַאנירטיצ .ל ,לַאגעס יטעב ,טנעמַאגרעּפ דוד ,יקסנישטוק

 ,(רעלָאמ-עיצַארָאקעד) ץרַאװש סחנּפ ןוא (רעטסיײמ-טעלַאב)

 רימ .קישטוװָאלָאװ םהרבא ןוא לַאגעס לארשי טימ ךימ טנעקַאב רעקעב

 עכלעוו סרעליּפשיוש עלענָאיסעפָארּפ עלַא ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפור וצ ןסילשַאב

 טפַאשרעּפרעק ןייא ןריזינַאגרָא וצ קעווצ ןטימ ,דנַאלשטייד ןיא ךיז ןעניפעג

 רָאפ זנוא ןעייטש'ס ,ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןַא רַאפ ןייטשטנורג םעד ןגייל ןוא

 ךיז סרעליּפשיױש יד ןלעװ ױזַאיוו ,תישאר .ןעמוקוצייב ןעמעלבָארּפ גונעג

 יד ןיא ?ןסע ןופ םעלבָארּפ םעד טימ ןעמ טוט סָאװ ? ןעכנימ ןייק ןגָאלשרעד

 טרעדנוה 12 שטָאכ ייז ןגירק טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז ייז ואוו ןרעגַאל

 לקיטש ַא טימ ,"ס'יּפ-יד; עשידיא טרעדנַא עלַא יו טקנוּפ ,גָאט ַא *סירָאלַאק;
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 עכעלטע יד ךרוד ייז טימ ןָאט רימ ןלעוו סָאװ .ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד ואוו טרָא

 ?ןרעיודעג טעװ רָאפנעמַאזוצ רעד סָאװ געט

 "ןריזינַאגרָאק ןיוש ןלעװ ייז זַא רימ ןרעכיזרַאפ קישטווָאלָאװ ןוא לַאגעס

 ,ןעכנימ םורַא ןרעגַאל יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו סרעליּפשיוש יד ... סעּפע

 -נײרַא ןוא ןשטעווקפיונוצ ךיז ןלעוו ,אפוג ןעכנימ ןיא ןריטרַאװק ףיוא רעדָא

 -- ןסע ךייש סָאװ .ןטַאגעלעד-םירבח יד געט עכעלטע ףיוא ךיז וצ ןעמענ

 ךיז רימ ןלעװ ןרַאלָאד טימ ."ןריזינַאגרָאק ןיוש ךיא לעװ ,ךיא גָאז ,סָאד

 .ןרעגנוה טשינ טעװ רענייק ...ןבעג הצע ןַא ןיוש

 "טניָאשזדע םענופ עיצַארעּפָאָאק עטסערג יד וצ ךיוא טגָאז רעבייג םעס

 ןעייטשרַאפ עלַא .סרעליּפשיוש-הטילּפה-תיראש יד ןופ ץנערעפנָאק רעד וצ

 ןוא סעּפורט ןיא סרעליּפשיוש עשידיא יד ןריזינַאגרָא וצ זיא'ס קיטכיוו יוװ

 -סייג לסיבַא ןעגנערבײרַא ןוא לַארָאמ יד ןביוה ןלָאז סָאװ סעּפורג ערענעלק

 ןרעגַאל יד ןיא ןדיא עט'שואי'רַאפ יד וצ דיירפ עקיט

 רעד ןופ רעייטשרָאפ םעד ,ןיקסוג ןבואר וצ עמַארגעלעט ַא קיש ךיא

 םעד ,ןעהָאק ילרַאשט וצ ןוא ,טנעדיזערּפ ,קַאלוק דיווייד וצ .,ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 עקידלַאב וצ ןגָאז ייז ,?סנעיײלַא-לקירטַאעט; רעד ןופ רַאטערקעס-װיטוקעזקע

 ,.סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןופ ףליה
 לא לא
 | א

 : טנעיילעג ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ-ןרָאיטקַא םעד וצ גנודַאלנייא יד

 עזידיי ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד וצ ןטעברַאפ וצ ךייא דובכ םעד ןבָאה רימ;

 טמוק גנונעפערעד יד .ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןופ ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ

 ,ָאניק ןופ לַאקָאל ץיא ,ירפ רעגייזַא 10 ,1947 ,יַאמ 1ט27 םעד ,קיטסניד רָאפ

 ,45 עסַארטשלעמ

 ַא (ג ;לעטשנעמַאװצ-םוידיזערפ (ב ;גנונעפערעד (א :גנונעדרָא-גָאט;

 -עמַא ןופ רעייטשרָאפ רעלעיציפָא ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה -- עקירעמַא ןופ סורג

 -קַא עשידיי יד ןוא הטילפה-תיראש (ד ;ןייארַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי רענַאקיר

 ,ןטַארעפער --- ןרָאיט

 ןוא ןפַאש ןרעביא עיסוקסיד (א :ןעגנוציז-גָאטימכָאנ .סייררעביא-גָאטימ;,

 ; ןגָארפ-סנָאיצַאזינַאגרָא (ג ;עיסוקסיד ןוא ןטוטַאטס (ב ; ןייארַאפ ןופ ןּפיצנירּפ

 ."סולש ( ;סעיצולָאזער (ה ;ןצנַאטסניא ןופ ןלַאװ (ד

 :ףורפיוא םעד טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה טַאקינומָאק רעד

 -רַאפ ןוא טקינייארַאפ גנַאל ןופ ןיוש ךיז ןבָאה דנַאלשטיײד תולג ןיא,

 עלערוטלוק-ךעלטּפַאשלעזעג עשידיי סָאד טיובעגטימ ןבָאה סָאװ יד עלַא ןדנוב

 -ילּפשעצ ךָאנ ָאד ןענייז ,ןרָאיטקַא עשידיי ,רימ זיולב .רעדנעל עלַא ןיא ןבעל
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 -טפַאשלעזעג ץוח ,ןבָאה רימ .דנַאברַאפ ַא ןיא טקינייארַאפ טשינ ןוא טרעט

 רימ עכלעוו ,ןסערעטניא עלענָאיסעּפָארּפ"ןייר ערעזנוא ךיוא ,תוירחַא עכעל

 ַא ןיא טריזינַאגרָא ןייז ןלעװ רימ ןעוו טלָאמעד רָאנ ןקידיײטרַאפ ןענעק ןלעוו

 ענעגייא ערעייא ןוא ערעזנוא ןיא -- טעװ ריא זַא רימ ןפָאה רעבירעד .ןייארַאפ

 ,סורג ןשירבח טימ .רָאפנעמַאזוצ ןיא ןקילײטַאב ךיז -- ןסערעטניא

 ."קרַאמטוג .פ ,קישטווָאלָאװ .א ,לַאגעס  י :עּפורג-וװיטַאיציניא
 לא לא
= 

 ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ןעכנימ ןיא ןיײארַאפ-ןטסיטרַא םענופ גנודנירג יד

 עשידיא 50 םורַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז סע .ןפוא ןטנַאזָאּפמיא ןַא רעייז

 יז .המחלמ רעד רַאפ ךָאנ רעטַאעט טליּפשעג ןבָאה עכלעוו סרעליּפשיוש

 "וצ ךיוא -- ? ױזַאיװ .,ךיירטסע ןופ וליפַא טּפעלשרעד זיא סע יװ ךיז ןבָאה

 -נָאק; רעייז וצ ןעמוקעג טשינ ןענייז סרעליּפשיוש-הטילּפה-תיראש יד !סופ

 ךיז ןבָאה סעסירטקַא יד ."קינָאה ןיא ןוא קיסע; ןיא עטצוּפעגסיױא *ןָאשנעוו

 ןבָאה סרעליּפשיוש יד . ,. ןָאסַאפ לקיטש ַא ןטלַאהוצנָא ?טערַאטסעג; ָאי אקווד

 עקילָאמַא עטעװעטַארעג רָאּפ ַא רעוו ,ןלעפטרָאּפ ןוא סעקעט ןגָארטעג ךיוא

 ,ןטעטימָאק-רעגַאל ןופ ווירב-ביול --- ערעדנַא ;שיפַא ןטלַא ןַא ,סעיזנעצער

 ןטלעז .הטילּפה-תיראש רעד רַאפ ןטערטוצפיוא ןזיװַאב ןיוש ןבָאה ייז ואוו

 ביילברעביא ןַא רעדָא ,דמעה-רעביוא ערטסקע ןַא טכַארבעגטימ רעוו טָאה

 ,"הליכַאק ןופ

 -עגּפָא ךיז ןבָאה סרעליּפשיוש-םירבח טימ ןשינעגעגַאב עטשרע יד ייב

 טלָאװ'מ יו טשוקעג ןוא טזדלַאהעג ךיז טָאה'מ .סענעצס עקידנסיירצרַאה טליּפש

 עשיגַארט ןעמונעגּפָא טָאה'מ .,.?םיתמה-תיחת; ןענַאטשעגפיוא לָאמַאטימ

 ןיא ענעבילבעגנבעל ןופ ןסורג עקידיירפ ןוא ,םירבח ענעמוקעגמוא ןופ ןסורג

 טימ שינעגעגַאב ןיימ רימ רַאפ ןעוועג זיא דיירפ עסיורג ַא .ןלױּפ ןוא דנַאלסור

 םעד ןבעגעגּפָא םיא בָאה'כ .רעלגיז ץירָאמ עינעמור ןופ רַאסערּפמיא םעד

 טָאלרַאש לקינייא ןייז ןופ ןוא ָאגַאקיש ןיא ַאנרע רעטכָאט ןייז ןופ סורג ןטשרע

 רעטכָאט ןייז זַא הרושב יד טגָאזעגנָא רימ טָאה רע ,קרָאיד-וינ ןיא (רעּפוק)

 בָאה ךיא .,עינעמור ןיא ךיז טניפעג ןוא ןבילבעגנבעל זיא (רָאטסַאּפ) ַאליוועס

 טעמכ ןעוועג זיא רע) שייר סקַאמ רַאסערּפמיא ןטימ טּפַאכעגמורַא ךיוא ךיז

 ,(דנילב לַאטָאט

 סרעטערטרַאפ ןעמוקעג ךיוא ןענייז גנולמַאזרַאפ-גנונעפערעד רעד וצ

 סרעטערטרַאפ ,רעגערט דוד .ק .צ ןופ רעציזרָאפ רעד ,*טניָאשזד, םענופ

 -ָאניק רעד .ןעכנימ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיא ערעדנַא ןופ ןוא *טרָא? ןופ

 ךיז ןבָאה ןטפירשפיוא יד ,ןטַאקַאלּפ עסיורג טימ ןרָאװעג טרירָאקעד זיא לַאז
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 סרעלטסניק יד ןופ קנעדנָא ןקיליײה םעד דובכ !קנעדעג ! רוכז :טנעיילעג

 רעד ייב !ןבעגרַאפ טשינ !ןסעגרַאפ טשינ !םישודק ןשטנעמ-רעטַאעט ןוא

 .ןייװעג-רעמָאי ַא לַאז ןיא ןכָארבעגסױא זיא הרכזַא

 עשידיא? :ןגעו ןרירעפער וצ דובכ רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא רימ

 ."קרָאי-וינ ןיא טייקיטעט רעייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט

 "עג יװ טשינ זיא עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעניא עגַאל יד שטָאכ;

 עיצַאלימיסַאיךַארּפש ,עיצַארגימיא עטקנערשַאב : יו ,םימעט ךס ַא בילוצ ,ןעוו

 ןעלטימ ןוא ןגעוו ןָאינוי יד טכוז ןגעווטסעדנופ --- טרעלקרעד ייז ךיא בָאה --

 יד ךעלגעמ טייוו יו ףיוא ןקידיײטרַאפ ןוא רעטַאעט עשידיא סָאד ןטלַאהוצנָא

 ףיוא קיטעט ץלַא ךָאנ ןענייז עכלעוו רעדילגטימ 200 רעבירַא יד ןופ ןסערעטניא

 -רָאפ-ןָאינוי םעד ןופ ןעמָאנ ןיא קיצרַאה ייז סירגַאב ךיא .עניב רעשידיא רעד

 יד :יײז רעכיזרַאפ ןוא ,םירבח עלַא ןוא עוויטוקעזקע יד ,ןיקסוג ןבואר רעייטש

 ,טציא טעװ ,גנואיצַאב עשירבח ןזיװעגסױרַא דימת טָאה סָאװ ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 -סעווש ןוא רעדירב ערעזנוא ןזָאלרַאפ טשינ רעכיז ,עגַאל רעשיטירק רעד ןיא

 ."הטילּפה-תיראש רעד ןופ ןשטנעמ-רעטַאעט ןוא סרעליּפשיוש יד ,רעט

 סנעײלַא-לקירטַאעט עשידיא

 טרעהעגסיוא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא םירבח יד ןבָאה סערעטניא סיורג טימ

 ינַאגרָא-ףליה יד ,"סנעײלַא-לקירטַאעט , רעשידיא רעד ןגעוו גנולייצרעד ןיימ

 -עגלַא רעד וצ ןעגנַאלַאב עכלעוו רעדילגטימ עריא טערטרַאפ סָאװ עיצַאז

 ,ןגרוטַאמַארד ,ןטסירָאכ ,סרעקיזומ ,ןרָאיטקַא : יו ,עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעניימ

 -ַאכעמ-עניב ,ןטנעגַא-יטיסילבוּפ ,סָאירַאסערּפמיא ,סרעריסַאק ,ןרָאטיזָאּפמָאק

 סרעבָארעדרַאג ,(ןעמ-רָאד) סרעמענּפָא-ןטעליב ,(סרעשָא) ןרָאיטעליב ,סרעקינ

 ,סרעריזירפ ןוא (סרעסערד)

 יד זַא ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא סרערעהוצ עניימ רַאפ עטסװַאקישט סָאד

 -ערד ייווצ ןעוועג רָאג ןענייז (גנוקינייארַאפ) ?סנעײלַא; רעד ןופ סרעדנירג

 "נַאגַאּפָארּפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז .ןידניא םעס ןוא םיובנעווילא .ה ,ס : סרעס

 רעד וצ ןעגנַאלַאב ןשטנעמ-רעטַאעט עלַא דלַאביװ זַא ,קנַאדעג םעד ןריד

 -נירגעג *סנעײלַא; יד ךיז טָאה ; (סניזוק) *סניזָאק, ייז ןענייז ,החּפשמ-רעטַאעט

 רעד ןיא רעליּפשיוש םוצ ןטסטנעָאנמַא ,"סניזָאק יד, ןעמָאנ ןרעטנוא טעד

 -עווש עלַא ןופ טסואוועג עקַאט ייז ןבָאה .רעבָארעדרַאג רעד זיא עבָארעדרַאג

 ...רָאטקָאד ַא ,ךעבענ ,ףרַאד ןוא טנוזעג טשינ זיא'ס רעוו :רעצרעה ער

 ןופ ןעמעוו רַאפ ...טלעג-הריד ףיוא םיא טלעפ'ס ןוא זָאלסטעברַא זיא'ס רעוו

 ןביילק וצ ףיוא שוילעּפַאק) "טעה, ןטימ ןײגמורַא ףרַאד'מ ןשטנעמ-רעטַאעט יד
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 טימ ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו יד ...לארשי-רבק וצ םיא ןעגנערב וצ (תובדנ
 -יּפשיוש יד יו רעמ ןשטנעמ-רעטַאעט עקימורַא יד טרירעג ןבָאה קירוצ ןרָאי

 ןטכַארט טלָאװעג ןבָאה "סניסעצנירּפ ןוא ןצנירּפ, עלַא טשינ לייוו .אפוג סרעל

 -יוש יד ,ןטיהוצסיוא ךיז רעווש זיא'ס עכלעוו ןופ ןדנעטשמוא עשיגַארט ןופ
 ןוא גנונעקרענָא ןופ טמולחעג ןוא ןעלמיה יד ןיא טבעוושעג ןבָאה סרעליּפש
 עכלעוו ןופ *סניזָאק, יד-טָא ןדנירג ןרַאפ חוכ-רשיי רעד עקַאט טמוק .םוטכייר

 ,סרעסערד יד וצ -- ?סנעײלַא-לקירטַאעט; יד ןסקָאװעגסױרַא זיא'ס

 ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד ןעמוקעגרָאפ זיא ,1917 ,רעבָאטקָא ןט12 םעד
 ןיוש ,ןשטנעמ 28 זיולב ןעמוקעג ןענייז החּפשמ-רעטַאעט רעצנַאג רעד ןופ
 עקיטייזנגעק :ןעװעג ןענייז ןבַאגפיױא יד .סרעליּפשיוש יד טנכערעגניײירַא
 120 רעביא ,רעדילגטימ יד ןגרָאזַאב ןוא סרעכערב-קיירטש ןופ ןכייוו : ףליה
 טסָאקעג טָאה טלעג-טירטנייא .היוול רעקידובכב ַא טימ ןוא עקרק טימ ,רָאי
 ךיז טָאה ?סנעײלַא; יד .רָאי ַא רַאלָאד ַא -- לָאצּפָא"דילגטימ ;טנעס 0
 רַאפ "ןורבח-טנוַאמ, ןופ םייחה-תיב םעד ףיוא עקרק טימ טגרָאזרַאפ דלַאב
 ייווצ ןיא ןרָאװעג טלָאצעגסיױא זיא עמוס יד) רַאלָאד טנזיוט 10 ןופ עמוס רעד
 רעדילגטימ 200 *סנעײלַא; יד טציא טלייצ רעדילגטימ 28 יד ןופ .(טייצ רָאי
 ,דוסי ןטרעכיזעג ַא ףיוא ?סנעײלַא, יד טלעטשעג טָאה סָאװ לַאטיּפַאק ַא טימ

 ךיחי ַא רַאפ רָאי ַא רַאלָאד 20 טציא ןיא לָאצּפָא-דילגטימ רעד שטָאכ
 טנעקעג טשינ ?סנעײלַא; יד טלָאװ ךָאד ,קלָאפ-רָאּפ ַא רַאפ רַאלָאד 30 ןוא
 -רָאי ןפַאשעג ןרעו סָאװ ןדנָאפ ערטסקע יד ןָא ןטקעיָארּפ עריא ןריפכרוד
 טקילײטַאב סע רעכלעוו ןיא גנולעטשרָאפ רעלעיצעּפס ַא ךרוד סױא-רָאי ,ןייא
 ,החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ רענייא רעדעי יירפ ךיז

 טנעדיזערּפ ןלופטסנידרַאפ ןקיטציא םעד ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא
 ענייא ןרָאװעג זיא ןוא טילבעצ ?סנעײלַא; יד טשרע ךיז טָאה קַאלוק דיווייד
 דוד ,עקירעמַא ןופ סעיצַאזינַאגרָא עטסטרעכיזעג ןוא עטסקידובכב יד ןופ
 -ינַאגרָא עלַאקָאל ןוא עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא ךס ַא ןיא וויטקַא ךיוא זיא קַאלוק
 ןרָאװעג ךיוא רע זיא רעטעּפש) *ליּפַא שיאושזד דעטיינוי, ןיא טרפב ,סעיצַאז
 סדנָאב, ןופ רָאטקעריד רעוויטקַא ,"לעַארזיא וװָא סנָאס ירפ, ןופ טנעדיזערּפ
 ,רָאי 25 עטצעל יד רַאפ ,טייצ ןוא עיגרענע עצנַאג ןייז רעבָא ,("לעַארזיא רָאפ
 ריא ןוא החּפשמ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ ןייזליואוו םעד רַאפ ּפָא רע טיג
 .טבילַאב רעייז ןעמעלַא ייב ןוא ןדעי וצ רעדורב ַא יו זיא רע ,?סנעײלַא;

 -מוא ןוא טייקנבעגעגרעביא רעקידשפנ-תריסמ רַאפ טידערק ןטסערג םעד
 רעד טנידרַאפ רעדילגטימ עריא ןוא ?סנעײלַאק רעד רַאפ טייקכעלדימרעד
 -ירַא ןיוש רע טמענרַאפ טמַא םעד .ןעהָאק סלרַאשט רַאטערקעס-וװיטוקעזקע
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 ענעגייא ןייז טקיסעלכַאנרַאפ ןעהָאק סלרַאשט טָאה ןרָאי יד ךרוד ! רָאי 45 רעב

 ןַא רָאג ןעמונרַאפ טָאה רע ואוו ,עניב רעשידיא רעד ףיוא ערעירַאק-רעטַאעט

 ןופ ןטקעיָארּפ ןוא ןבַאגפיוא יד טימ רָאנ ּפָא ךיז טיג רע ןוא ,טרָא ןעזעגנָא

 ןפור עלַא סָאװ םעד טימ טריצלָאטש ןוא ךיז טסיורג רע .?סנעײלַאא רעד

 געמ רע ןכלעוו טימ טקַאפ ַא זיא'ס .(ןעמָאנ ןטשרע ןייז ייב) *ילרַאשט, םיא

 טפַאשביל ןוא טיײקטנעָאנ יד סע טזײװַאב לַאפ ןייז ןיא לייוו ,ןעמירַאב ךיז

 רעלטסניק"עניב ןבושח םעד וצ טליפ החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ רערעדעי סָאװ

 ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןקיצרַאה ןוא

 -ַאב עכלעוו עוויטוקעזקע ןַא ןופ טריפעגנָא טציא טרעוו ?סנעײלַא; יד)

 "ציא יד ,סעשזנַארב-רעטַאעט ענעדיישרַאפ יד ןופ סרעטערטרַאפ ןופ טייטש

 "סייו --- ןיקביל ָאעל ןוא ןָאסבָאקיישזד גניווריוא : ןענייז עטמַאַאב עקיט

 ,קינלוקס השנמ .,ךילַאק בקעי ; ןירַאטערקעס -- רַאװיּפ לעזַאר ; ןטנעדיזערּפ

 ריאמ ,ינדרי יכדרמ ,גינָאה סירָאמ ,סבָאקיישזד בָאקיישזד ,עדנוקעס םולש

 ,רעקוז ןימַאשזדנעב ,ןייטשלקניפ דוד ,סקעוו ירעה ,טייצטכער רָאמיס ,ץרַאװש

 םעד ךיוא בָאה ךיא .טייקינייו ןיימ ןוא רעקרַאּפ םָארעשזד ,רעגייז סקַאמ

 ךיא סָאװ טמַא ןַא -- "אשידק-הרבח; רעזנוא ןופ רעציזרָאפ רעד ןייז וצ דובכ

 ,(םוטקילייה ַא יוװ ּפָא טיה

 "סנעײלַאק רעד ןופ ןוא רעטַאעט ןשידיא םענופ טניירפ רעיירטעג ַא

 ןופ טנעדיזערּפ רעקידובכב רעד זיא -- עטלמַאזרַאפ יד ךיא לייצרעד ---

 .רעווליס .ה סלרַאשט ,"רעטנעצ רעשיניצידעמ לארשי תיב;

 ,ןײלַא ךיז ךעלטנגייא ןטערטרַאפ עכלעוו ,ןטַאגעלעד-סרעליּפשיוש יד

 ןוא *סנעײלַא, רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו גנולייצרעד ןיימ שממ ןעגנילש

 יירעקשוש ַא טרעוו ,ןָאמרעד ךיא סָאװ ןעמענ עסיוועג ייב ,עטמַאַאב עריא ןופ

 .טקנעדעג'מ עכלעוו סרעליּפשיוש ןופ ןעמענ ןעמ טנעקרעד סָאד ,לַאז ןיא

 טניירפ ןוא ןטסיטרַא עשידיא

 יד ךיא לייצרעד -- *רעגַאקיש רימ, עיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט עטירד יד

 עטשרע יד .1935 ,ינוי ןט17 םעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא -- עטלמַאזרַאפ

 ; טנעדיזערּפ-ןרע --- (דניירפנעזייוו ינומ) ינומ לוָאּפ : ןעוועג ןענייז עטמַאַאב

 דוד : טנעדיזערפ-עציוו -- רַאטסענ השמ : טנעדיזערּפ --- ןָאסבָאקיישזד ימייה

 -ימָאק-ריפסיוא רעד .רַאטערקעס -- רעדנעלדירפ סקַאמ : רעריסַאק --- קנעד

 לעוימעס ןוא גינעה סקעמ ,ןָאזנַאטַאנ סוילושזד :ןופ ןענַאטשַאב זיא טעט

 .ןָאק ,ה
 ןוא םענייא רַאפ עלַאק : ןופ דוסי ַא טלעטשעג ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד
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 :הדימ יד טריציטקַארּפ ךיוא ןעמ טָאה ,רתסב-ןתמ ץוח .*עלַא רַאפ רענייא

 ןביילב וצ .*םײהַא ןרעוו טכַארבעג דילגטימ ַא זומ טייוו ןופ ןוא טנעָאנ ןופע

 גנוקרעמַאב יד) . ..סעיינ ןייק טשינ ןרָאיטקַא ייב ךָאד זיא ואוו-ץעגרע ןקעטש

 ,לַאז ןיא רעטכעלעג סיורג ַא ןפורעגסיױרַא טָאה

 ,רעביל ַא ןעוועג זיא *רעגַאקיש רימ; ןופ רעיוב רעטסנבעגעגרעביא רעד

 רעד :ןפורעג עקַאט םיא טָאה'מ) גינעה סקעמ ,רעליּפשיוש רעקירָאה-טיור

 ןָאק .ה ,ס רעביירש-ןסעיּפ רעד ןוא רעלטעג םעס ,גינעה ,(גינעה רעטיור

 ןטנעדיזערּפ יד .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טפַארק-ביירט יד ןעוועג סָאד ןענייז

 לכימ ,ןַאמרעג ַאשימ ,וָאקָאלבַאי ןַאמרעה ,רעטעלק סקַאמ : ןעוועג ןענייז

 ןרָאװעג ןטיבעג ןעמָאנ רעד זיא רעטעּפש) ןײטשדלָאג ינעשזד ,ָאקסעלַאכימ

 ,(?טניירפ ןוא ןטסיטרַא עשידיא; ףיוא

 ןטייקכעלנעזרעּפ עטסבושח יד ןופ ןעייטשַאב רעדילגטימ 150 רעבירַא יד

 רעייז טרעוו ןושל עשידיא סָאד ,טניירפ ערעייז ןופ ןוא רעטַאעט ןשידיא םענופ

 ןוא שידיא ףיא ןיטעלוב-שדוח ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טרעווס .טיהעגּפָא

 ןרעוװ ןעגנולמַאזרַאפ יד .םוטעמוא רעטַאעט ןשידיא םענופ סעיינ טימ שילגנע

 -עלבָארּפ עקידנפיול יד ץרוק טלדנַאהרַאפ ןעמ .תוחמש ןיא טלדנַאװרַאפ דימת

 .טרעצנָאק ןשירעלטסניק ַא טימ טקידנערַאפ ןעמ ןוא םויח-רדס ןפיוא ןעמ

 ןכַאמ לָאמ ליפ ,דנַאלסיױא ןופ טסעג-םירבח ןעמונעגפיוא ןרעוו ןטנוװָא יד וצ

 רַאפ --- םלוע ןטסרַאבקנַאד םעד רַאפ קרָאי-וינ ןיא טירטפיוא ןטשרע רעייז ייז

 טימ טשרע ןעמ טסייברַאפ םעדכָאנ ,טניירפ ערעייז ןוא סרעליּפשיוש-םירבח

 טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ןטנעדיזערּפ יד .בוט-לכ ןופ לשעמרעק ַא טימ ןוא הקשמ

 ,ןַאמיירפ סיאול : ןעוועג ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןָא טציא ךָאנ ןריפ ןוא

 סָאװ טייקינייוו ןיימ ןוא קישזָאב סקַאמ ,לַאגיס קעשוד ,קנעד דוד ,ןירג רַאקסָא

 יד ןופ .טנעדיזערּפ ןופ טמַא םעד ,לָאמ ןט5 םוצ ןיוש ,ןָא טציא טלַאה

 ,יקסניּפיל קחצי ,דלָאגביל ןָאעל :ןענייז רעדילגטימ-וויטוקעזקע עטסוויטקַא

 ,רַאטערקעס -- ןעזָאר לשרעה : ןטנעדיזערּפ"סייוו -- ןסחי יכדרמ ,קַאבַאט ַאנַא

 רעקיטכיו רעד ןופ ךשמה םעד ןָא-טלַאה עכלעוו עטמַאַאב עקירעביא יד

 ןטיינ ,ןירג ַאדייא ; עשרַאטערקעס-ץנַאניפ --- ץַאז ןעיליל : ןענייז עיצַאזינַאגרָא

 לשרעה ,רעגנַאז ַאנַא ,בלעג םעס ,קינלָאקס גניווריוא ,טיל סלרַאשט ,ןַאמרָאפ

 -יל יליֵל ,רעלימ עיפָאס ,קישזָאב לזייר ,טרעבָאד םעס ,ןַאמיירפ ַאנַא ,לדנעג

 ,ץעק דלָאנרַא ,רענרעל יטרַאמ ,לדנעג האל ןוא סקעמ ,ןרעב .ַאנימ ,ַאנַאיל

 סירָאמ ,רעייש בייא ,גרעבנעטכַאמ ריאמ ,גרעבנעזָאר ַארעװ ,קינלוקס הכרב

 ןופ רעריסַאק רעלופטסנידרַאפ רעד ןוא ,וָאקָאלבַאי (לעזיימ) ַאלעב ,סָאר

 .סקעוו ירעה "טניירפ ןוא ןטסיטרַאק
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 בולק-ןרָאיטקַא רעשידיא

 "עג טריזינַאגרָא זיא -- ךיא לייצרעד --- בולק-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד

 -דנָאקעס ףיוא *לַאיָאר-עפַאק; עטסואווַאב יד יו םעדכָאנ ,1945 רָאי ןיא ןרָאװ

 ןטשרע םעד טלדנַאװרַאפ טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד ,טכַאמעגוצ ךיז טָאה וינעווע

 -רעטַאעט ,רעדילגטימ עריא רַאפ "בולק/ ַא ןיא ןינב םענעגייא ריא ןופ קָאטש

 ,טניירפ ערעייז ןוא ןשטנעמ

 ףױרַא ךיוא טגנערב'מ ;קעטָאילביב ענייפ ַא טגָאמרַאפ "בולק; רעד

 -ילגטימ יד .סייבוצ ןטכייל ַא רַאפ ךיק ַא  ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עכעלגעט

 ,ךַאש ַא ,לקַאניּפ ַא ןעמ טליּפש בולק-ןרָאיטקַא ןיא ,200 םורַא ןלייצ רעד

 ןיא יו ,תוליכר לסיבַא טימ טסײברַאפ'מ ,עווַאק ַא טקנירטימ ,טצעביק'מ

 -רעביא טָאה ץכערק רערעווש ַא) עשרַאװ ןיא ןײארַאפ-ןטסיטרַא םענעזעוועג

 גָאטײב 12 ןופ "בולק , ןיא טגנערברַאפ ןעמ ןוא (לַאז ןיא טייקליטש יד ןסירעג

 טנדרָאעגנייא לַאקָאל םעד ןיא ןרעוװ טּפָא רעייז ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 ,סנגרָאמירפ עשילַאקיזומ ךיוא ,סעמעט עלעוטקַא ףיוא ןטַארעּפער

 רעד ,ןיקסוג ןבואר רעדנירג רעד זיא שפנו-בלב בולק םעד ןבעגעגרעביא

 לוע רעצנַאג רעד רעבָא ,ןעהָאק סלרַאשט ,קַאלוק דיווייד טנעדיזערּפ רעטשרע

 עשרַאטערקעס-ןָאינוי רעטבילַאב רעד ןופ סעציילּפ יד ףיוא זיא בולק םעד ןופ

 -רעד עלַא זַא טקַאפ םעד ןכיירטשרעטנוא וצ קיטכיוו זיא'ס ,רַאװיּפ לעזָאר

 ימ ןוא טייצ רעייז ּפָא ןביג סעיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט יד ןופ עטמַאַאב עטלייוו

 ,רַארָאנָאה זיא טשינ ןכלעוו ןָא

 -יזערּפ ענעזעוועג יד בולק-ןרָאיטקַא םעד ןיא וויטקַא רעייז ןענייז טציא)

 קעשזד ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ,ַאנַאיליל יליל יורפ ןייז טימ דלָאגביל ןָאעל :ןטנעד

 טמוק בולק-ןרָאיטקַא םעד ןטלַאהפיוא ןרַאפ טידערק ןסיורג ַא רָאג .טייצטכער

 יד ,קישזָאב לזייר יורפ ןייז טימ קישזָאב סקַאמ טנעדיזערּפ ןקיטציא םעד

 -ַאל סחנּפ ,יקצָאסיװ םעס ,ַאװַאלס ַאדיל :ןענייז רעדילגטימ עוויטקַא ערעדנַא

 ,דלָאגניג ַארעס ,ןירג ַאדייא ,ןרעב ַאנימ ,טרעבָאד םעס ,בלעג םעס .,ַאדנעוװ

 ,(גרעבדלָאג ַאנייד ,קַאבַאט ַאנַא ,שטיװָאבוקַאי ַאנַא ,רעייש בייא ,רעלימ עיפָאס

 "עגסיוא יד זַא :לכהיךס םעד טימ טכירַאב ןיימ טקידנערַאפ בָאה ךיא

 רעייז סלַא טמיטשַאב ךימ ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט עטנכער

 ןוא גָאװצ רעייז ןטלַאה ןלעװ ,"הטילּפה-תיראש; רעד וצ חילש רעלעיציפָא

 ,הרצ-תע רעייז ןיא ןשטנעמ-רעטַאעט ןוא סרעליּפשיוש-םירבח ערעזנוא ןפלעה

 רימ טָאה'מ .רימ וצ ןעמונעג ןטשרע ךיז ןעמ טָאה טַארעּפער ןיימ ךָאנ

 רעדָא םעד ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז :ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו ןגַארפ טלעטשעג
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 -עג ךיוא זיא גנונעדרָא-גָאט ןפיוא יװױזַא .ןירעליּפשיוש ,רעליּפשיוש םענעי

 ,ונ .סייררעביא םעד טכַאמעג רימ ןבָאה ,"סייררעביאיגָאטימ, טקנוּפ ַא ןעוו

 סע בָאה'כ ,טיירגעגוצ ךיא בָאה הקשמ טימ רעשעלפ עכעלטע ? גָאטימ ןוא

 ךיא בָאה םילכאמ ערעדנַא יד רַאפ ,*ּפירקס; רַאפ "סקע-יּפ, ןיא טפיוקעג

 קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא) טלדנַאהעגנייא ןבָאה רימ . .. ןרַאלָאד טּפוטשעגרעטנוא

 יָאי רעמָאט ;ןכערברַאפ םעד רַאפ ןרעו טנכערעג טשינ רָאנ זנוא לָאזס --

 ךיז ןבָאה רימ ."ךלמה דיכ, הדועס ַא טעװַארּפעג ןוא (טשינ ךיוא ךימ טרַא

 ,רעקירעגנוה ַא ןבילבעג טשינ ,םולשו-סח ,זיא רענייק ןוא ןייגליואוו טזָאלעג

 "עג טעדנירגעג ןײארַאפ-ןטסיטרַא רעד זיא ןריטנעמוגרַא געט ייווצ ךָאנ

 רעד .,עשרַאװ ןיא ןייארַאפ-ןטסיטרַא רעד יװ ןטוטַאטס עקיבלעז יד ףיוא ןרָאװ

 רעביא ןרָאפמורַא ןוא סעּפורט ןריזינַאגרָא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא ּפָארט

 סעיצַאזינַאגרָא עכעלרעדירב טימ ןדניברַאפ ךיז ; רעטַאעט ןליּפש ןרעגַאל יד

 -זייּפש ענעמוקעגנָא יד ןלייטסיוא ;לארשייץרא ןוא עניטנעגרַא ,עקירעמַא ןיא

 טקישעגטימ ןבָאה סרעליּפשיױש עשידיא יד סָאװ קיזומ ןוא ןסעיּפ ,ןטעקַאּפ

 .עקירעמַא ןופ רימ טימ

 ! ןסע -- זיא םעלבָארּפ-טּפיוה רעד

 יד ןופ בור סָאד ןבָאה -- ןרעגַאל-*יּפ-יד, יד ןיא ןענייז רימ ןמז-לכ --

 רעבָא ,"ַארנוא; ןופ גנולייטוצ רעזנוא רימ ןגירק -- טהנעטעג סרעליּפשיוש

 שטָאב ןגירק רימ ןזומ ןרעגַאל יד רעביא ןרָאפמורַא ןוא עבָארּפ ןכַאמ וצ ידכ

 חכ ןייק ןבָאה טשינ רימ ןלעװ םעד ןָא .שדוח ַא זייּפש לקעּפ ערטסקע ןַא

 ןיא ייס ןוא עניב רעד ףיוא ייס ,רעדיילק ךיוא ןפרַאד רימ .רעטַאעט ןליּפש וצ

 יד ןיא םוקילבוּפ םוצ ןעמוק טשינ ןענעק רימ ,ןרָאיטקַא ןענייז רימ .ןבעל

 ,עניב רעד ףיוא ךָאנ טרפב ,סעטַאמש ןיא ןָאטעגנָא ןרעגַאל

 יד ןיא ןסילשנָא ךיז טעװ סָאװ רעליּפשיוש ןדעי טגָאזעגוצ בָאה ךיא

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ זייּפש טימ טעקַאּפ-*רעק, ערטסקע ןַא סעּפורט עלעיצעּפס

 2 ,רעקוצ טנופ 2 ,סטעפ ךעלטכַאש 2 ,ףייז ךעלקיטש 2 ,לעמ טנופ 7 :ןופ

 "עג עקשופ 1 ,רעבעל עקשוּפ 1 ,שיילפ טימ סעקשוּפ 2 ,ךלימ-רעדוּפ טנופ

 ןוא דַאלָאקָאש ךעלטערב 4 ,ןעמיולפ טנופ 2 ,עװַאק טנופ 1 ,רעייא עטנקירט

 "גירד ַא ןקישוצסױרַא טגָאזעגוצ ךיוא בָאה ךיא .ןווייה טימ עלעקעּפ ןיילק ַא

 -ָארטעג ןקישסױרַא ךיילג לָאז'מ ,קרָאי-וינ ןיא םירבח יד וצ ףורפיוא ןקידנעג

 סעטַאמש ךעלקעּפ ןעזעג בָאה ךיא) ןגָארט ךָאנ ןעק'מ עכלעוו רעדיילק ענעג

 יד טָאה'מ ןדייס ,טביױלגעג טשינ ןגיוא עניימ ךיא בָאה --- עקירעמַא ןופ

 טנעקעג ָאי טָאה סָאד .סעטַאמש ףיוא ןטיבעגסיוא רעדיילק עטוג טימ ןטעקַאּפ

 ..י (ןריסַאּפ
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 ַאניװטיל ַאטרעב :ןעוועג ןענייז עטמַאַאב עטלייורעדסיוא עטשרע יד

 לארשי ;רעציזרָאפ-עציוו -- קישטווָאלָאװ .א ; ןירעציזרָאפ --- (ףָאהסייוװ)

 ,ןַאמרעב יכַאר ,ינידרַאב רעדנַאסקעלַא : ערעדנַא יד .רַאטערקעס -- לַאגעס

 -ערקעס עשינכעט -- קרַאמטוג הנח .קרַאמטוג חסּפ ןוא ץיוװָארָאה טרעברָאנ

 ןַאמרעב ,לחר ַאקצופיטנַא : ןופ ןענַאטשַאב זיא טפַאשרעדילגטימ יד ,ןירַאט

 ,ןַאמרעה ןרעּפלַאה רייד ,דנומגיז (שטיוװַאס) ךיײרדלָאג ,יכַאר ןַאמרעב ,םהרבא

 ,ןבואר ץישפיל ,ילַאמ רענדול ,ףסוי ןַאמסייוו ,ַאלָאל שטיוװָאבוקַאי ,דוד טרַאה

 "יש) ךיליווצ ,והיעשי ךיליווצ ,ילתפנ ךיליווצ ,הנח ךיליווצ ,לכימ רעגניסעמ

 ,ַאטיר שטיװָאניּפרַאק ,ַאטרעב ןַאלּפַאק ,ןירעוועס גנילרעווצ ,עלהיח (רעּפ

 ,השמ רעמיווש ,היח (גרובנעסקול) ןײטשטָאר ,יכדרמ ןײטשטָאר ,דוד ווָאגָאר

 ,יליצ ַאקסווָאזַאל ,בייל שטיווָאקפעל ,ַאנינ ףָאגָאר ,בקעי רעשיפ ,ןַאטַאנ ָאריּפש

 ,לסיז (ַאקצילרָאג) זָאלגנייר ,בקעי זָאלגנייר ,דוד רעטסנימ ,יכדרמ ןַאמלעבַא

 ,הנח קרַאמטוג ,יטעב לַאגעס ,ַארַאלק גנערטש ,בקעי ןיטנָאמ ,סחנּפ ץרַאװש

 ,בייל יקסנישטוק ,ןָאעל לעדאנ ,סקעמ רענסקימ ,ַארעװ ןעקאה ,יליצ זיוהיינ

 .טרעברעה רעצרעש ,לארשי ןַאמגיצ

 ןייארַאפ-ןטסיטרַא ןטעדנירגעג-"ינ םעד הנתמ ַא טקנעשעג בָאה ךיא

 ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד ןוא ,ןישַאמ-ביירש עשידיא ןיימ דנַאלשטייד ןיא

 ."הוקתה; טימ טקידנערַאפ

 ןרעגַאל יד ןיא ןלָארטסַאג ףיוא
 יװ רימ וצ ןרָאװעג טקישעגוצ זיא יקסװעשזרַא ןָאמָאלָאס טסינַאיּפ רעד

 ןיימ ףיוא ןעוועג ןיוש רימ ןענייז םורַא געט עכעלטע ןיא ,"עישומה ךאלמ; ַא

 ןופ ןענַאטשַאב זיא עטיווס ןיימ .ןָאיַאר רעטרַאגטוטש ןיא טורשרַאמ ןטשרע

 ַאקשימ) ךיא ןוא יקסװעשזרַא ,רעפָאש רעד -- ץַאק סנַאה : ןָאזרעּפ יירד

 יו רעמ זַא טרעלקרעד רימ טָאה רעבייג .(רעטעּפש ןעמוקעגוצ זיא רעוַאב

 -ַאל יד רעביא סנַאלובמַא ןטימ ןקישוצסױרַא ךעלגעממוא זיא ןשטנעמ יירד

 עניימ סָאװ ,"סעשזדייווק זייּפש לקעּפ ערטסקע םעד בילוצ ױזַא טשינ ;ןרעג

 ואוו :זיא םעלבָארּפ רעד .?טניאשזד, םענופ ןגירק ןפרַאד ןלעװ סרערָאפטימ

 ,ןריּפַאּפ עניימ טיול ןוא ,רענַאקירעמַא ןַא ,ךיא וליפַא ? ןפָאלש זנוא ןעמ טגייל

 ָאי בָאה סָאװ ,רָאיַאמ ןופ גנַאר טימ ,דַארג רעט10 טרעּפסקע-רעטַאעט ַא

 ,"ַארנואק ןופ עטלעטשעגנָא יד סָאװ וצ ץלַא טימ ךיז ןצונַאב וצ טכער סָאד

 ןענעק טשינ ךיוא לעװ ,טקיטכערַאב ןענייז טייל-רעטילימ ןוא ?טניָאשזד;

 טעברַא ןיימ לייוו ,רעצעלּפ-ריטרַאװק עשירעטילימ עלעיצעּפס יד וצ ןעמוקוצ
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 ךיז ןלעוװ רימ ,סנױזַא ָאטשינ זיא'ס ואוו ,אפוג ןרעגַאל יד ןיא ןייז ךָאד טעוװו

 ןרעסיוא ,ןַארַאפ זיא'ס ןדייס ,ץעגרע ןפָאלשרעביא ןטימ ןבעג-הצע ןַא ןזומ

 ,ריטרַאװק-ַארנוא? ןַא רעדָא -?טניָאשזד; ַא ,רעגַאל

 וצ ידכ ,טנעמירעּפסקע ןַא זיולב ןעוועג זיא רָאפסױרַא רעטשרע ןיימ

 ןטשרע ןיימ ךָאנ רעבָא .ןעמענפיוא ןדיא-?יּפ-יד, יד ךימ ןלעוו ױזַאיװ ןייגרעד

 -גנַאזעג ןוא -טרָאװ ןיימ זַא קפס ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא טרעצנָאק

 -תיראש רעד ןופ טימעג ןפיוא העּפשה עסיורג ַא ןבָאה טעװ עיצַאטנעזערּפ

 יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןוא *טניָאשזד, םענופ סרעייטשרָאפ יד ,הטילּפה

 דלַאב ךיז ןבָאה ,דנַאלשטייד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ןדיא עטײרפַאב
 ,ןכָאװ 472 ףיוא רוט ַא ןרישזנַארַא םוצ ןעמונעג

 םורַא ןוא ירפרעדניא 11:20 םורַא רימ ןענייז ןעכנימ ןופ ןרָאפעגסױרַא

 ןופ ןרָאטקעריד יד .גנאנקעב רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז טנװָא ןיא 5

 שזדרָאשזד ןוא (?טניָאשזדע םוצ רעבירַא רעטעּפש) ןָאמָאלָאס םעס ,"ַארנוא;

 ,ךעלטניירפ רעייז ןעמונעגפיוא זנוא ןבָאה ,(טסירק ַא) עליה

 -נָאק ַא ןבעג ייז רַאפ ןעמ טעװ טנוװָא ןיא זַא ןיוש ןעמ טסייוו רעגַאל ןיא

 טנעוו יד ףיוא ןשיפַא עכעלטע טּפעלקעגפיוא סנַאה טָאה ןגעווטסעדנופ ,טרעצ

 יד ..,יירפ רעד ףיוא ךיז טריפ'ס יו ןעזסיוא לָאז סע ידכ ,ןקַארַאב יד ןופ

 עשיניײטַאל טימ טקורדעג ןעוועג ןענייז טריפעגטימ ןבָאה רימ סָאװ ןשיפַא

 ,טימ רעד ןיא עשילק ןסיורג ַא םעניימ טימ ,ריּפַאּפ ןטרילָאק ףיוא ,תויתוא

 םעד טָאה ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא 'טניָאשזד' רעד; :טנעיילעג ךיז טָאה'ס

 דנַאברַאפ-ןטסיטרַא ןשידיא םעד ןופ חילש ןטשרע םעד ןריטנעזערּפ וצ דובכ

 ןַאמרעה רעגניזדָאידַאר ןוא רעלטסניק-רעטַאעט ןטמירַאב םעד ,עקירעמַא ןיא

 "יא : םַארגָארּפ ןיא .יץַאיַאּפ רעד' סלַא טלעו רעד ףיוא טנַאקַאב ,ווָאקָאלבַאי

 םענופ רעדיל ןוא ןעגנופַאש-רעטַאעט עשילַאקיזמ ןוא עשיטַאמַארד עשיד

 יד ,יקסװעשזרַא ןָאמָאלָאס רָאסעּפָארּפ :ָאנַאיּפ רעד ייב .,רָאלקלָאפ ןשידיא

 ,רעגיײזַא . ..ךעלטקניּפ ...ןיא ...םעד ...ןעמוקרָאפ טעוװ גנולעטשרָאפ

 ,(ןויכרַא ןיא רימ ייב ךיז ןעניפעג שיפַא םעד ןופ סעיּפָאק) ?יירפ טירטנייא

 רימ רָאנ יו רעבָא ,רעגײזַא 7 ףיוא טריסנָאנַא רימ ןבָאה טרעצנָאק םעד

 ןפָאלעג םלוע רעד דלַאב זיא ,רעגַאל ןיא סנַאלבמַא ןטימ ןעמוקעגנָא ןענייז

 קנעב ענרעצליה עגנַאל יד ףיוא רעצעלּפ טּפַאכרַאפ ,"קַארַאב-טרעצנָאק; םוצ

 ,טרַאװעג ןוא

 טסערּפעגסיױא ןבָאה *ַארנוא , ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו סעקשטייד יד
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 -ַאגיצ רעצנַאג ַא טסָאקעג רימ טָאה סָאד ,"עניב; רעד רַאפ ןעמויטסָאק עניימ

 -ַאעט, ןיא ןכַאז יד ןגָארט ןפלָאהעגוצ רימ ןבָאה יקסוװעשזרַא ןוא סנַאה .טער

 ןיא ןשטעװקניײרַא טנעקעג טשינ ןיוש ךיז ןבָאה עכלעוו הרבח יד .ןיירַא *?רעט

 סע ןוא סנַאלבמַא ןופ ָאנַאיּפ יד ןּפעלשסױרַא ןפלָאהעג זנוא ןבָאה ,קַארַאב

 ןגָארקעגנײרַא ךיז ייז ןבָאה םורַא ױזַא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעקסַאטפױרַא

 ךיז טָאה'מ ,ןָאט וצ רעק ַא ךיז ואוו ןעוועג טשינ ןיוש זיא'ס ואוו קינייװעניא

 עטיירב עקיטייז יד ןענעפע לָאז'מ ןטעבעג בָאה'כ ,טגירקעג ןוא טּפוטשעג

 סָאד ןקָארשעג טָאה רימ ,קַארַאב ןיא טפול טלעפעגסיוא טָאה'ס לייוו ,ןריט

 ןדיא יד ...ןשטעווקעצ טשינ ,הלילח ,ייז לָאז'מ ,ךעלרעדניק יד רַאפ ץרַאה

 ןריט ענעפָא יד וצ ןָאטעג-זָאל ַא ךיז ןבָאה ןסיורד ןיא ןבילבעג ןענייז עכלעוו

 .ךיוא ןרעה סעּפע רשפא ןוא קוק ַא ןּפַאכ וצ

 --- טגָאלקַאב יקסוװעשזרַא ךיז טָאה --- טמיטשעג טשינ זיא ָאנַאיּפ יד ---

 "רענעד ךיז רע טָאה ?"ָאטרעשטנָאק-עשרַאווע ןיימ ןליּפש ךיא לעװ יױזַאיוװ

 ,זירַאּפ ןיא *לעיעלּפ עלַאס, ןיא ןטערטפיוא טפרַאדַאב טלָאװ רע יו טריוו

 טיג רעלטסניק ַא -- טסיירטעג םיא ךיא בָאה -- ןליּפש טעװ ריא --

 יהצע ןַא ךיז

 ןיא רעטסניפ ןכַאמ וצ ןעמ טרָאּפשרַאפ ,ָאטשינ טכיל ןייק זיא קַארַאב ןיא

 ןּפמָאל עסיורג ייווצ טעשטנָאלעגוצ סנַאה טָאה עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא . ..לָאז

 עכעלטע רימ רַאפ *טריזינַאגרָאק טָאה'מ .םינּפ ןיימ שטָאכ ןטכײלַאב וצ

 ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ לקניוו ַא ןיא ךיז ןרימירג וצ יו ןעז לָאז'כ ,ךעלטכיל

 ,םלוע םענופ טלעטשרַאפ ךימ ןבָאה סָאװ סערדלָאק עכעלטע רעטניה

 -םיוא טשינ ךימ טָאה םלוע רעד ןוא ץַאיַאּפ סלַא ןטָארטעגפיוא ןיב ךיא

 רעד ךָאנ רעבָא רַאפרעד .זיא רעגייטש רעד יװ ,ןטנעמסידָאלּפַא טימ ןעמונעג

 שזַא טרעטיצעג קַארַאב רעד טָאה *ןבעל ךימ טזָאל, עיציזָאּפמָאק רעטשרע

 .ןעיירשעגסיוא-עיצַאװָא יד ןופ

 ,טרימירגרעביא ןוא ןָאטעגרעביא ךיז בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד

 ןזָאלרַאפ ןעיורפ עקינייא יװ טקרעמַאב בָאה'כ .טליּפשעג יקסװעשזרַא טָאה

 רימ סָאד ןיא בױהנָא ןיא .ןסיורד ןיא סױרַא ךיז ןזָאל ןוא רעצעלּפ ערעייז

 עשז-סָאװ ,קרַאטש ױזַא טרידָאלּפַא םלוע רעד :ךעלדנעטשרַאפ טשינ ןעוועג

 רעד ףיוא קירוצ ףױרַא ןיב ךיא ןעוו ? טשינ ייז טלעפעע'ס ? קעװַא ייז ןעייג

 ןעמולב ןסיײרנָא סױרַא ייז ןענייז סָאד : ןרָאװעג רָאלק רימ זיא ,עמרָאפטַאלּפ

 ,העש יירד עצנַאג טרעיודעג טָאה סָאװ ,טרעצנָאק ןכָאנ רימ ןריטנעזערּפ וצ

 :ןגָארפ ערעייז ףיוא ןרעפטנע טפרַאדַאב טשרע ךיא בָאה םעדכָאנ

 ?זנוא ןופ ןרעוו טעװ סָאװ ? ףוס רעזנוא ןייז טעװ סָאװ --
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 יד !ונאדת לא -- טקיטומעג ייז ךיא בָאה --- ! טגרָאזעג טשינ ,ןדיא --

 ! העושי יד ןעמוק ןיוש זומ'ס ! ןעמוק טעװ העושי

 םלוע רעצנַאג רעד זנוא טָאה ןרָאװעג קיטרַאפ ךעלדנע ןיב ךיא ןעוו

 רָאטקעריד רעד .עליוװ-?ַארנואק רעד ןיא ריטרַאװק רעזנוא וצ זיב טײלגַאב

 ; ןליפַא הקשמ טימ ,טיײצלָאמ םענייפ ַא זנוא רַאפ טיירגעגוצ טָאה ןָאמָאלָאס םעס

 ,ןסנַאה רַאפ ןוא ןיקסװעשזרַא רַאפ סרעגעלעג ייווצ טגרָאזרַאפ ךיוא טָאה רע

 ,טיירפעג רעייז סע טָאה ךימ .רעגַאל ןיא ןפָאלש ןייג ןפרַאד טשינ ןלָאז ייז

 ? רעגַאל ןיא ןרעגלַאװ ךיז ןלָאז ייז ןוא ףַארג ַא יוװ ןפָאלש ךיא לָאז סָאװרַאפ

 ןצנַאג ַא טעװערָאהעגנָא ךיז טָאה סנַאה ךיוא ןוא ,רעלטסניק ַא זיא יקסװעשזרַא

 רעד ךרוד ןטכילפ ערעדנַא ענייז טימ ןוא סנַאלובמַא םעד ןביירט ןטימ גָאט

 רעד ןיוש טָאה ןפָאלש טגיילעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו .גנולעטשרָאפ ןיימ ןופ טייצ

 ןח-אשונ בָאה'כ :ךעלקילגרעביא ןעוועג ןיב ךיא .,גָאטרַאפ 4 ןזיוועג רעגייז

 , ,הטילּפה-תיראש רעד ןופ ןדיא יד ייב ןעוועג

 ןטעברַאפ ךימ ןוא ךעלרעדניק ןופ עיצַאגעלעד ַא ןעמוקעג זיא ירפרעדניא

 דובכל גנולעטשרָאפ ַא ןבעג ןליוו ייז ואוו *קַארַאב-טרעצנָאק; ןקיבלעז םעד ןיא

 ,?רעטַאעט-טסנוק; ַא ןיא גנולעטשרָאפ ַא וצ יו יז טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא ,רימ

 ,ןרערט זיב טרירעג ךימ טָאה'ס .טצנַאטעג ןוא טרימַאלקעד ,ןעגנוזעג ןבָאה יז

 ; טלטיטַאב ךימ ןוא טשוקעג ךימ ,רימ וצ טּפעלקעג ךיז ןבָאה ךעלרעדניק יד

 בָאה ךיא סָאװ לטיט רעטסנביוהעג רעד ןעוועג זיא סָאד !וָאקָאלבֲאי רעטעפ

 ןעמוקעגּפָא טשינ ךיוא ןיב ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאפ .ןגָארקעג ןבעל ןיימ ןיא

 ערעייז .רעדניק יד רַאפ לעיצעּפס טריטרעצנָאק יינספיוא בָאה'כ ,טכייל ױזַא

 ,ךעלעקעלג ענרעבליז יו ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנולקעגּפָא ןבָאה סרעטכעלעג

 ! בוט-םוי ןעוועג זיא'ס ןוא ךעלדיל-סקלָאפ עכעלטע טנרעלעגסיוא ייז בָאה'כ

 יךיא ןוא ,עלַא ןגָאז --- טפנוקוצ רעזנוא ןענייז ייז -- ךעלרעדניק יד --

 רימ טריטנעזערּפ גנַאנקעב ןופ טמַא-רוטלוק רעד .ןצרַאה ןצנַאג ןופ וצ-םיטש

 לּפמעטש ַא ,ריּפַאּפ לקיטש ַא ףיוא טנַאה רעד טימ ןבירשעג ,ווירב-קנַאד ַא טימ

 סָאװ ווירב-קנַאד רעטרעדנוה ערעדנַא עלַא יוװ ,לווירב סָאד) ןיוש ייז ןגָאמרַאפ

 ; ןטַאטסעטַא-טעטיזרעווינוא רַאפ ןטייברַאפ טשינ ךיא לעװ ,ןגָארקעג בָאה ךיא

 ,(רעייט ןוא קילייה רימ ייב ןענייז יז

 .רעגַאל םענופ ןרָאפוצסױרַא טיירג סנַאלובמַא ןיא ןײרַא ךיז ןצעז רימ

 ,ךיא טכַארט -- ןטײלגַאבסױרַא זנוא ןליוו ייז .ךָאנ זנוא ןעייג ןדיא רעקילדנעצ

 : ןלעטשוצּפָא ךיז ןסנַאה טעב ךיא .ךָאנ ןעייג ייז ,רעטייוו ןרָאפ רימ

 ,ךיא גערפ -- ? ןדיא ,ריא טייג ואוו --
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 רימ ,וָאקָאלבַאי טניירפ ,רעגַאל ןטייווצ ןזיב ןייגכָאנ ךייא ןליוו רימ --

 ,לָאמַאכָאנ ןרעה ךייא ןליוו

 !ךייא טימ ןייג ןליו רימ !רעגַאל ןיא רעמ ןייז טשינ ןליוו רימ --

 ,ןדיא יד ךיז ןטעב -- !טימ זנוא טמענ

 ,תולוק ךיז ןגָארט -- ! יירפ ןייז ןליוו רימ ---

 ,ןרָאװעג טלַאק רימ זיא'ס

 ריא --- ייז ייב ךיז ךיא טעב -- !קירוצ טייג ? ריא טדער סָאװ ,ןדיא --

 טעווס !ךעלקילגמוא ךימ טכַאמ ריא ! רעגַאל םענופ ןייגקעװַא טשינ טרָאט

 טלעפ רעמ .רָאטַאטיגַא ןַא ןיב ךיא זַא ,טצעהעגפיוא ךייא בָאה ךיא זַא ןסייה

 ,ךייא טעב ךיא ..,דנַאלשטייד ןופ ןקישסױרַא דלַאב ךימ טעוו'מ .טשינ רימ

 "! טגרָאזעג טשינ, :הנתמ ןיימ טשינ טסעגרַאפ !קירוצ טייג ,ןדיא

 ןרערט טימ ןוא ּפעק עטזָאלענּפָארַא טימ .טגלָאפעג רימ ןבָאה ןדיא יד

 רימ ,טרעקעגקירוצ ךיז ןוא טנוזעג ןשטנואוועג רימ ייז ןבָאה ןגיוא יד ןיא

 ,טרַאגטוטש ןייק עזייר רעזנוא טצעזעגרָאט ןבָאה

 א

 זיא רעטעוװ רעד ? ןלייא וצ ךיז רימ ןבָאה סָאװ ,ןסַאלעג ץנַאג ןרָאפ רימ

 רעטסנעפ-סנַאלובמַא םענופ סױרַא ךיא קוק .עקיטכערּפ ַא עמַארָאנַאּפ יד ,ןייש

 ןדיא יד טימ גנובעלרעביא יד סױרַא טשינ רימ טייג ןעקנַאדעג עניימ ןופ ןוא

 ? ןיהואוו -- סופ-וצ ןייגוצכָאנ רימ ןבילקעג ךיז ןבָאה סָאװ

 עלעטעטש ַא ןיא ּפָא ךיז טלעטש סנַאה .טייוו טשינ זיא טרַאגטוטש זיב

 ַא טרעיודעג ךיוא טָאה סָאד .ןָאפָארקימ םעד ןטכיררַאפ ףרַאד רע ,געוו ןפיוא

 ,טייצ לקיטש

 םעד טנידַאב עכלעוו גנולײטּפָא-?טניָאשזד, ַא ךיז טניפעג טרַאגטוטש ןיא

 -"טניָאשזד , יד .ןייוועל ַארָאלּפ ןופ טריפעגנָא ,סּפמעק-*יּפ-יד; ןָאיַאר ןצנַאג

 רעייז .ןפָאלש ןוא ןסע וצ ואוו ןינב ןלעיצעּפס ַא ךיוא ןבָאה עטלעטשעגנָא

 וצ זיב ןגיילוצ ךיז ןוא ןּפַאכרעביא סעּפע לעוו'כ -- רימ ךיא טכַארט -- טוג

 טורעגסיוא טשינ ךיז ךיא בָאה גנאנקעב ןיא .טנוװָא ןיא גנולעטשרָאפ רעד

 ,ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יו

 ןיא ןענַאטשעג ןענייז ,ןינב-?טניָאשזד, םוצ ןרָאפעגוצ ןענייז רימ ןעוו
 :זנוא ךָאנ ןגיוא יד טקוקעגסיוא ןוא ןדיא עכעלטע ןסיורד

 זנוא ייז ןבָאה -- ?טעּפש ױזַא סָאװרַאפ ? ןעמוקעגניהַא ריא טנייז ואוו ---
 רעביא ןיוש ךייא ףיוא ךָאד טרַאװ םלוע רעד -- אבה-ךורב ַא טימ טנגעגַאב
 ! רעטַאעט ןיא טייצ העש ַא
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 םיעגושמ ףיוא יו ייז ףיוא ךיא קוק --- ? ןעוו ? ואוו ? רעטַאעט סָאװ --

 ...טשרע ןייז ךָאד ףרַאד טרעצנָאק רעד --

 -- קירוצ העש ַא טימ ןביױהנָא טפרַאדַאב ןיוש ךיז טָאה טרעצנָאק רעד --

 רעצנַאג רעד ! גנולעטשרָאפ עקיגָאטיײב ַא זיא'ס --- טכָאקעג ךיז ןדיא יד ןבָאה

 .ןבעגעג ןסיוו-וצ טשרע רימ ייז ןבָאה --- ! ןטרַאװ ןדיא 1500 רעבירַא ןופ םלוע

 סנעמעוו ייז טימ ןהנעטסיוא ךיז ןוא טייצ ןייק ןרילרַאפ קידנלעו טשינ

 עקיגָאטײב ַא זיא'ס זַא ,ןסיוו טזָאלעג טשינ רימ טָאה'מ סָאװ זיא'ס דלוש

 : ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא ךיא בָאה ,גנולעטשרָאפ

 םלוע רעד זַא ךיא ףָאה ןצרַאה ןיא -- !!!לענש ! רעטַאעט םוצ ,סנַאה --

 יז בָאה'כ זַא ןסייה טעוו'ס ,ךעלקילגמוא ךיא ןיב ,טשינ ביוא ; ךָאנ טרַאװ

 -קעריד יד זַא ,ןעכנימ ןיא ךָאנ ,טנרָאװעג ךיוא ךימ טָאהימ .. .טריפעגרעטנוא

 ןטלַאהעג טשינ ללכב טָאה יז ....עגנערטש ַא רעייז זיא ןייוועל ַארָאלּפ עשרָאט

 יילפ טימ אמתסמ ,רָאיטקַא רענַאקירעמַא ןַא ןָאיַאר ריא ןיא ןקישסיױרַא ןופ

 ערעקיטכיוו טימ ןגרָאזרַאפ ןעמ ףרַאד ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד ...זָאנ רעד ןיא

 ,טריױויטָאמ יז טָאה -- ...ןטרעצנָאק יו ןטייקידנעווטיונ

 "רָאפ ףרַאד טרעצנָאק רעד ואוו ,*זוַאה-ליּפשוַאש; םוצ ךיז טגָאי סנַאה

 עבָארעדרַאג יד ,עניב רעד רעטניה טּפַאכעגנײרַא ךיז ךיא בָאה םעטָא ןָא .ןעמוק

 "רעד לָאז ןופ .ןרימירג םוצ ךיילג ךיז םענ'כ .םעווקַאב ןוא קיטכיל ,סיורג זיא

 "וצנָא ןַא ,םוקילבוּפ םענופ ןעקסעילּפ עקידלודעגמוא סָאד רימ וצ טכיירג

 :שינערעה

 -העושי רענַאקירעמַא םעד ףיוא ןטרַאװ וצ רועיש רעד זיא לפיוו ,ונ ---

 ?רעגנערב

 טרעלקרעד ןַאמטוג קערַאמ טעטימָאק-לַארטנעצ םענופ רעציזרָאפ רעד

 טשינ זיא דלוש יד .שינעדנעטשרַאפסימ רעד ןגעוו ןָאּפָארקימ ןפיוא םלוע םעד

 ,קידלודעג טרַאװ ןוא ךיז טקיאורַאב םלוע רעד .ךימ רע טרעפטנערַאפ ,עניימ

 יד סנַאלובמַא ןופ ןּפעלשסױרַא טשינ ףרַאד'מ סָאװ םיסינ טימ ךָאנ זיא'ס

 ןיימ וצ טפרַאדַאב בָאה'כ סָאװ ץלַא טגָאמרַאפ טָאה רעטַאעט סָאד .ָאנַאיּפ

 ,גנולעטשרָאּפ-טרעצנָאק

 טימ טַאז ןעוועג ןיב ךיא :קירעגנוה-טיוט ןענייז יקסװעשזרַא ןוא סנַאה

 רעזנוא ןופ הצמ לקעּפ ַא ןעמענוצסיורַא ןסנַאה ביולרעד ךיא . . .ןוורענ

 ןוא ןרימירג ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב ךיא זיב ןוא סנַאלובמַא ןיא *קָאיַאּפ,

 ייב ךיז טעב ךיא .טייקעג לייוורעד ייז ןבָאה ,םויטסָאקיץַאיַאּפ ןיא ךיז ןָאטנָא

 ןטָארטעגּפָא טשינ רימ ןופ ןיוש ןבָאה עכלעוו) טעטימָאק ןופ ןדיא עכעלטע

 "ןריזינַאגרָאק ןעמ ןעק רשפא :(טכַארטעג אמתסמ ייז ןבָאה ,ךיא ןירטנַא רעמָאט
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 טלַאק זָאלג ַא טימ ךיז ןגונַאב ךיא ! גָאט רעקיטכענ ַא ?ייט ?עװַאק לּפעט ַא

 ,לגרָאג םעד ןצענַאב וצ ףיוא רעסַאװ

 ,טנעו יד ףיוא ןעגנַאהעג שממ ןעמ זיא רעטַאעט ןקיטכערּפ םעד ןיא

 יד ןופ ןלַאפרעטנורַא טשינ ,הלילח ,לָאז םוקילבוּפ סָאד זַא טרעטיצעג בָאה'כ

 ןלעטשרָאפ ךימ טלָאװעג טָאה טייל-טעטימָאק יד ןופ רערעדעי .ןענָאקלַאב

 ,ןָאט וצ טשינ סָאד ייז ייב ןטעבעגנייא םיוק ךיז בָאה'כ

 רעד ףיוא ןעמוקפיורַא לָאז ןילַא ךיא זַא טרעדָאפ גנולעטשרָאפ ןיימ --

 ןבָאה ייז ,טרעלקרעד ךיא בָאה -- סעיצקודָארטניא זיא טשינ עכלעוו ןָא עניב

 ?ןלעטשרָאפ טשינ ,טסייה סָאװ !סעיינ עיינ ַא : סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג

 ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג .רעגַאל ןדעי ןיא טַאהעג ךיא בָאה עקיבלעז סָאד)

 טשינ לָאמנייק טלָאװ ןײלַא ךיא ןוא ,ןטַארעּפער ,תוליגמ עצנַאג ןבירשעגנָא

 6 .. טרָאװ םוצ ןעמוקעג

 ייב ןטלַאהעג ךיז ךיא בָאה -- ןסירגַאב ךימ ןלעװ טעוװ ריא ביוא --

 ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ זיא --- סניימ

 "ּפַא ןעמערָאװ א טימ ןעמונעגפיוא םלוע רעד ךימ טָאה טרַאגטוטש ןיא

 "ףַארגעלעט ןזָאלטָארד, ןכרוד טרעהעג ןיוש טָאה םלוע רעד זַא ןמיס ַא .זוָאל

 םַארגָארּפ ןצנַאג ןיימ טריפעגכרוד בָאה'כ ! טײרלָא ןיב ךיא זַא גנאנקעב ןופ

 ןופ טרעטיצעג ןבָאה רעטַאעט םענופ טנעוו יד ,טשיוטנַא טשינ ייז בָאה'כ ןוא

 !!!טגרָאזעג טשינ !טגרָאזעג טשינ :ןעיירשעג ןוא סעיצַאװָא ערעייז

 ייווצ ; עניב רעד ןופ טסירגַאב ךימ ןבָאה לעימכ ןוא קרַאמטוג םירבח יד

 ַא טימ טריטנעזערּפ רימ ןבָאה ,"םידלי-ןג; ןופ תודימלת ,ךעלעדיימ עניילק

 -עטשרָאפ רעד ךרוד .שיאערבעה ףיוא טקנַאדעג ןוא ןעמולב טעקוב םענייש

 ןעמויטסָאק ענעדײשרַאפ ןיא ןטייז עלַא ןופ טריפַארגָאטָאפ ךימ ןדיא ןבָאה גנול

 טָאה רעדליב יד) סעיצַאזינעצסניא ןוא סעיציזָאּפמָאק עניימ ןופ סעזָאּפ ןוא

 ייווַצ יד יו דליב סָאד רימ ייב זיא עטסביל סָאד ,(רעגַאל ןיא טפיוקרַאפ ןעמ

 ,ןעמולב טימ רימ ןריטנעזערּפ ךעלעדיימ

 עכלעוו ןדיא טימ ןרָאװעג טרעגַאלַאב עניב יד זיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 -נייא ןיא ךיז ןוא םכילע-םולש ןכעלנעזרעּפ ַא ןבעגּפָא רימ טלָאװעג ןבָאה

 : ןגערפכָאנ סגעוו

 ?ןןטַאט ןיימ ? עטנַאט ןיימ ? עקירעמַא ןיא לקנָא ןיימ ריא טנעק רשפא --

 -סָאל ,עדַאנַאק ,ָאגַאקיש ןיא ,ךיז טכוד ,ןעוועג ייז ןענייז המחלמ רעד רַאפ

 ןקיבלעז ןטימ טקידנערַאפ טָאה רעדעי .קרָאי-וינ ,גרובסטיּפ ,סעלעשזדנַא

 רעצנַאג ןיימ ןופ ןבילבעג-ןבעל ןיב סָאװ רעקיצנייא רעד ןיב ךיא; :חסונ

 .קרָאיוינ ןיא סערדַא ןיימ ןבירשעגנָא ייז ןופ ןדעי בָאה'כ ,*החּפשמ
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 ייז ךיא בָאה -- קרָאי-וינ ןיא ַאלעב יורפ ןיימ וצ לווירב ַא טביירש ---

 ךייא טעװ יז ןוא סערדַא ןיימ ןבעגעג ךייא בָאה ךיא זַא טביירש -- ט'הצע'עג

 ,םיבורק ערעייא ןכוזסיוא ןפלעה

 רעטכָאט רעזנוא ןוא ַאלעב יורפ ןיימ טגרָאזרַאפ ךיא בָאה םורַא ױזַא)

 עקירעמַא ןיא םיבורק ןכוזסיוא ןופ עבַאגפיוא רעטריצילּפמָאק רעד טימ ַאטינַא

 ןיימ טימ ךעלעטעצ טיירגעגוצ טַאהעג ןיוש ךיא בָאה וצ-רעטעּפש .עדַאנַאק ןוא

 -ַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןופ רעגַאל ןדעי ןיא טלייטעג סע ןוא סערדַא

 יורפ ןיימ ,טרילָארטסַאג ןטרָאד בָאה ךיא סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ,עיל

 "נוז ןוא ןטנוװָא עצנַאג .תומילשב טריפעגכרוד עיסימ יד ןבָאה רעטכָאט ןוא

 ,רעכיב-ןָאפעלעט ןיא טרעטשינעג ןוא ןסעזעג ייז ןענייז גָאט ןצנַאג ַא קיט

 םיבורק ערעייז טימ *סייּפ-יד  רעטרעדנוה טקיניײארַאפ ייז ןבָאה םורַא ױזַא

 .(עקירעמַא ןיא

 -קעריד ענװַאלג יד ןסירגַאב ךימ עבָארעדרַאג ןיא ןעמוקעגניײרַא זיא סע

 טימ ,עלעמַאד עקירעדינ ַא ,ןייוועל ַארָאלּפ סימ ,*טניָאשזד; םענופ עשרָאט

 -עגסױרַא טָאה ןגיוא עריא ןופ .םינּפ ןשיטַאּפמיס רעבָא ןעגנערטש ַא רעייז

 ריא רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג זיא יז ,טעטירָאטױא עשירענעמ ַא ןטכיול

 "ןעיורפ ןזייוואוצסױרַא ךעלגעממוא ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ןיא טמַא ןקיטכיוו

 רעכעלטנייועגרעסיוא טימ טליפרעד עיסימ ריא טָאה יז .טיײקיצרַאהכייוו

 וצ ...קסע ןַא ןענַאטשרַאפ טָאה יז ,שינעדנעטשרַאפ ןוא טייקכעלדניפּפמע

 ,ןרעװ ןריובעג לָאמַאכָאנ טפרַאדַאב ןעמ טָאה ,רעכיז ןצנַאג ןפיוא יז ןעמענ

 -עגּפָא ךימ טָאה ןייוועל ַארָאלפ ...ןפלעה טנעקעג טשינ טָאה סָאד וליפַא ןוא

 סָאװ טימ ןייגרעד טלָאװעג טלָאװ יז יו ,ןקילב עקיטליגכיילג טימ ןטסָאמ

 ןָאיַאר ריא ןיא ןעלדנַאה וצ ןעמוקסיוא ריא טעוו'ס *ענָאדַאמירּפ, ַא רַאפ

 ןעוועג ןח-אשונ טשינ בָאה ךיא זַא ןייז לָאז :ץרַאה סָאד ןלַאפעגנייא זיא רימ

 סרעריפ-טּפיוה יד וצ ןעגנולעטשרָאפ עניימ ןגעוו טכירַאב ריא ןיא) ? ריא ייב

 םעד ןיא; : ןבירשעג יז טָאה קרָאי-וינ ןוא זירַאּפ ,ןעכנימ ןיא *טניָאשזד, ןופ

 עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ווָאקָאלבַאי רעטסימ זיא טנעמָאמ ןשיטירק ןקיטציא

 רע .ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד וצ טקישעג טָאה !טניָאשזד' רעד סָאװ םיחילש

 טביוהרעד סָאװ זַאטסקע ןַא ןיא ןײרַא ייז טגנערב ןוא שממ ייז טריזיטָאנּפיה

 ןרעגַאל יד ןופ ןדיא יד ,טײקיזָאלסגנונעפָאה רעייז ןסעגרַאפ ייז טכַאמ ןוא ייז

 ,(=...ןיבר ַא ךָאנ םידיסח יװ ךָאנ םיא ןעייג

 ןגָאזנָא רימ ןסעגרַאפ טָאה'מ סָאװ אקווד ךיז טרעפטנערַאפ ןייוועל סימ

 זיא טנוװָא ןיא ,טנווָא ןיא טָאטשנָא גָאטיײב ןעמוקרָאפ ףרַאד טרעצנָאק רעד זַא

 ."רָאזיװער, סלָאגָאג ןטרָאד טליּפש עּפורט עשטייד ַא .ןעמונרַאפ רעטַאעט סָאד



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 294

 טעװ לָאמ סָאד .טרַאגטוטש ןיא טרעצנָאק ַא ךָאנ ףיוא ךיילג ךימ טעברַאפ יז

 ,*לָאּפָארטעמ; רעטַאעט ןסיורג םעד ןיא ,טנווָא ןיא ןייז גנולעטשרָאפ יד

 -עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא רעד ןופ ּפעק-ןּפרַאק יד ךיוא ךימ ןסירגַאב'ס

 -שטייד ןיא *ַארנוא; ןופ רָאטקעריד-טּפיױה רעד ,?סַאיַאה; ,*טניָאשזד/ ,ײמרַא

 -ידיא ַא ,ןַאטיװעל יאול רָאטקערידןָאיַאר רעד ןוא ,לעינקעמ רעטסימ ,דנַאל

 ,ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןופ רוחב רעש

 ןושל עשידיא סָאד ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה רימ סָאװ דייל זנוא טוט'ס --

 ,רעטכעלעג ןופ טכייקעג טָאה םלוע רעד ןעוו -- ןעוועג הדומ ךיז יז ןבָאה --

 טניימ סָאװ ?רע טגָאז סָאװ : ןייוועל ַארָאלּפ ייב ןגערפ טזומעג רימ ןבָאה

 -ןריציפָא םעד ןיא טיורב-טנוװָא ףיוא ןייא ךימ ןדַאל יז ? *טגרָאזעג טשינ,

 יז זַא וצ רימ ייז ןגָאז ,קַאינָאק לסיבַא ןעקנירט םייב ."ןילעּפעצ ףַארג, בולק

 ןיא ןעגנולעטשרָאפ עניימ וצ ףרַאד ךיא סָאװ ץלַא טימ ןגרָאזרַאפ ךימ ןלעוו

 וצ ןעגנולעג זיא רימ סָאװ קנַאדעג רעד טיירפ רימ .ןָאיַאר רעטרַאגטוטש

 -סױרַא ןטימ ןפלעה רימ רשפא ןענעק עכלעוו ,טניירפ עבושח עכלעזַא ןעניוועג

 .ךיירטסע ןיא רעגַאל-םונהיג םעד ןופ ןעלעטָאמ ןוא ןענועמש ,ןַארָאד ןיימ ןגירק

 ...ןפלעה ייז ךיא לעװ טרַאגטוטש ןייק ייז גנערב : טגָאז ןַאטיװעל
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 -רעגרובסנייר ףיוא ןעוועג זיא טרַאגטוטש ןיא רעטנעצ רעשידיא רעד

 ,"קילַאיב תיבק עיצוטיטסניא יד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ןטרָאד .עסַארטש

 ,ןבעל-רעגַאל עשידיא עקיטרָאד סָאד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה'ס רעכלעוו םורַא

 טָאה ירפרעדניא ,ריטרַאװק-"טניָאשזד, ןיא ןפָאלשעגרעביא ןענייז רימ

 עקַאב ךיז ןוא טָאטש יד ןקוקַאב *ּפישזד, ןייז ןיא טריפעגמורַא ןַאטיװעל ךימ

 -רעצנָאק יד זַא טלייצרעד רימ ןבָאה ןדיא .ןטלַאטשנַא עשידיא יד טימ ןענ

 יז תעב טרַאגטוטש ןיא ןטָארטעגפױא זיא רעווייש (ווָארַאזַאל) ַאמע ןיטסיט

 ןעמַאזוצ ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיא םענופ עיצַאגעלעד רעד טימ ןעמוקעג זיא

 רעייז ןבָאה ןטרעצנָאק עריא .תרפא לארשי ןוא קיווייל .ה סרעטכיד יד טימ

 -"רַאפ ךיז טָאה ןטרעצנָאק ייווצ עריא ןופ םענייא ךָאנ ,ןעמונעגסיוא קרַאטש

 סעּפע לָאז יז ןטעבעג ריא טָאה'מ ,םלוע רעסיורג ַא גנוניואוו ריא רַאפ טלמַאז

 ןבעגעגכָאנ רעווייש ַאמע טָאה ,עיצַאוטיס רעד ןופ עטרירעג ַא .ייז רַאפ ןעגניז

 ןכעלמיטסקלָאפ ריא ןופ רעדיל עכעלטע סױרַא גנוניואוו ריא ןופ ןעגנוזעג ןוא

 .ןעגישימ ,טיורטעד ןיא טניואוו רעווייש ַאמע) רַאוטרעּפער

 עכעלטע טימ ,"לָאּפָארטעמ, רעטַאעט ןיא טרעצנָאק ןטייווצ ןיימ ייב

 ,קיגייװעניא יו ןדיא רעמ ךס ַא ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ןענייז ,רעטעּפש ןכָאװ

 טריטנעזערּפ ךימ טָאה'מ .ןָאט וצ ריד ַא ךיז ץַאלּפ ןייק ןעוועג טשינ רעמ זיא'ס
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 ,טרַאגטוטש ןופ ןדיא עטײרפַאב עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ווירב-קנַאד ַא טימ

 לַאנרושז םעד ןיא .תויתוא עשינייטַאל טימ ןישַאמ-ביירש ַא ףיוא טּפײטעג

 : טנעיילעג ךיא בָאה (תויתוא עשידיא טימ טקורדעג) *יירפ רעד ףיוא;

 ןיא גנַאזעג ןוא טרָאװ ןשידיא ןופ ןטרעצנָאק ענעגנולעג ייווצ טימ;

 -ןטסיטרַא ןשידיא רענַאקירעמַא ןוא 'טניָאשזד' ןופ חילש רעד ןטָארטעגפיוא

 -גומעגפיוא רע טָאה ןעגנולעטשרָאפ ענייז טימ .ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ,ןייארַאפ

 עלייו רעצרוק ַא ףיוא םיא טָאה ןוא םלוע ןשידיא רעטרַאגטוטש םעד טרעט

 ,"ןגרָאז עכעלגעט ענייז ןיא ןסעגרַאפ טזָאלעג

 ןרָאפעג רעטייוו

 ַא ךוז'כ .ןעגניפלַארעסַאװ ןייק סנַאלבמַא רעזנוא טימ ךיז ןביילק רימ

 רימ טמוק גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ טכַאנייב לייוו ,לטנַאמ ןשירעטילימ ןרעווש

 ןָאמָאלָאס םעס .,טלַאק זיא'ס ןוא רעטציװשרַאפ ַא ןסיורד ןיא ןייגוצסױרַא סיוא

 המחלמ רעד תעב ןגָארטעג טָאה רע סָאװ לטנַאמ ןשירעטילימ ןייז רימ טיג

 ןיא גנולעטשרָאפ ַא רעניימ וצ ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש ןרָאי טימ)

 דָאזיּפע םעד טנָאמרעד ךיז ןבָאה רימ ןוא עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל

 ,(לטנַאמ ןטימ

 טרַאװעג ןיוש ןבָאה ןעגניפלַארעסַאװ ןופ רעגַאל ןיא רָאפנײרַא םייב דלַאב

 ארטסוילָאּפ רעטסימ ןוא רעסָאס טימ *ַארנוא, ןופ עשרָאטקעריד יד זנוא ףיוא

 יז ,ןרעגַאל עקימורַא יד ןופ ןדיא רימ ףיוא ךיוא ןטרַאװ'ס .(זיוצנַארפ ַא)

 רעגַאל רעייז ךיא לע רעמָאט טגרָאזעג ךיז ןבָאה ייז ,.סופ-וצ ןעמוקעג ןענייז

 טכַארט ,ןעמעלַא ןעמענניײרַא ןענעק טשינ טעוװ לַאז-קַארַאב רעד .ןזָאלכרוד

 ןעמוקעגנָא זיא ןַאטיװעל יאול .דלעפ ןעיירפ ןפיוא טרעצנָאק םעד ןבעג ןופ ךיא

 ןיא .קיטסניג ןעוועג טשינ זיא רעטעו רעד לייוו ,ןופרעד טדערעגּפָא ךימ ןוא

 -יפב ךָאד טייטש'ס ...1 ןטעליב !ןטעליב ןייק ָאטשינ ,ךשוח ךיז טוט רעגַאל

 טלעג סָאד :ןזיא ץורית רעד !יירפ טירטנייא : ןטַאקַאלּפ עניימ ףיוא שור

 ךָאנ ןעק'ס .השעמ יד טסירדרַאפ ךימ .תמיק-ןרק ןרַאפ טייג (ןקרַאמ עשטייד)

 רעמ ...רימ רַאפ זיא ,טגָאזעג סנייטשימ ,טלעג סָאד זַא קורדנייא םעד ןכַאמ

 ,טשינ רימ טלעפ

 : רָאפ ךיז טלעטש ןוא עלעקיורפ גנוי ַא וצ רימ וצ טמוק'ס

 ןיא ָאד ךיז ןיפעג ךיא .רעטכָאט סנָאזרעדָארב השמ ,עקהנח ןיב ךיא --

 ,עלעזייר לרעטכעט רעזנוא ןוא ןייטשרוב םהרבא ןַאמ ןיימ טימ רעגַאל

 טניימ ריא --- ךיילג טשינ ךיז ךיא ּפַאכ --- ? רעטכָאט סנָאזרעדָארב ---

 ? ןָאזרעדָארב רעטכיד םעד
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 -- ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש ןירעליּפשיוש יד זיא עמַאמ ןיימ ,ָאי --

 .יז טרעלקרעד

 .רעטָאפ ַא טימ רעטכָאט ענעריולרַאפ ַא יוװ רָאנ עקַאט םורַא ךיז ןּפַאכ רימ

 .ןסיוו ךיא ליוו -- ? ןרעטלע ערעייא ןענייז ואוו --

 ךיא 1? טמיטשַאב ןסיוו ןעק רעוו רעבָא --- ךיא ביולג ,עװקסָאמ ןיא --

 בָאה'כ ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,ךייא ףיוא ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ ןיוש ךיז בָאה

 יּפשיוש יד ןכַאמ סָאװ ,רימ טלייצרעד ,ךייא טעב'כ ,טמוק ריא זַא טסואוועג

 שטיוָאנַאזװס ,לעפַאר ַאניװלַאמ ,ַאקסווָארביל לזייר ,ַאנַאיליל יליל :סרעל

 ? םייהנעּפָא השנמ ,גרעבסָארג הנח ,(ווָאנַאזװס בקעי)

 תורבח ןוא םירבח עטנכערעגסיוא יד ןופ סורג ַא רעביא ריא ביג ךיא

 רעד ןופ סערדַא םעד ריא ביג ךיא ,דיירפ רַאפ שזַא טלַארטש םינּפ ריא ןוא

 ןָאיני-ןרָאיטקַא

 .ריא ךיא גערפ -- 1 ץעגרע ןרירגימע וצ ןטכיזסיוא ערעייא ןענייז סָאװ ---

 רעפטנע ריא זיא --- עכַאװש רעייז-רעייז ןטכיזסיוא יד ןענייז לייוורעד ---

 ןוא ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,טציא ךיז טניפעג ןייטשרוב-ןָאזרעדָארב עקהנח)

 .ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש ,עמַאמ יד ךיוא זיא ייז טימ .קרָאידוינ ןיא ,עילימַאפ

 דנַאב רעטשרע עז .עשרַאװ ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא ה"ע ןָאזרעדָארב השמ

 ,(521 טייז

 יד ןיא יוװ גלָאפרעד ןקיבלעז םעד טימ ךרוד זיא גנולעטשרָאפ ןיימ

 ףיוא ןיוש טקוק םלוע רעד לייוו ,רעיירפ ךס ַא ךיז ליפ ךיא .ןרעגַאל ערעדנַא

 ןיק טשינ ךַאמ ךיא זַא טרעהעג ןיוש ןבָאה ייז .ןגיוא ערעדנַא טימ רימ

 ךיא .הבוט ןייק טשינ ייז וט ךיא :רקיע רעד !*ךמע; ןיב ךיא זַא ,לעטשנָא

 .ייז רַאפ ןריטרעצנָאק ןענעק וצ עיגעליווירּפ ַא ןוא תוכז ַא רַאפ סע טכַארטַאב

 ר"ד ,טעטימָאק םענופ סרעייטשרָאפ יד טסירגַאב ךימ ןבָאה עניב רעד ןופ

 ךיא .קינייװ ץלַא זיא'ס -- טרעצנָאק ַא ךָאנ ביג'כ .ןייטשרעבליז ןוא לּפַאגױא

 ךיא .רעדיל עשיאערבעה ןוא עשידיא ייז טימ גניז ךיא ,לוש-רעדניק יד ךוזַאב

 ,"טרָא; ןופ ןטַאטשרַאװ יד ךוזַאב ךיא ! טגרָאזעג טשינ ! וגאדת לא : יז ןרעל

 ךיוא ךיז קילײטַאב ךיא .ןרעגַאל יד ןיא ןטקעיָארּפ עטסקיטכיוו יד ןופ זיא'ס

 .ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןופ ןדלעה יד ךָאנ *רוכזיג םעד ןיא

 -עטשרָאפ עקיד'העש-יירד יד ױזַא טשינ זיא'ס ,רעווש רעייז טעברַא ךיא

 ןָאטרעביא ךיז ,ןטיירגוצ ,ןקַאּפסיױא ,ןעמויטסָאק עניימ ןקַאּפרַאפ סָאד יװ ,גנול

 בָאה'כ .תוחוכ עניימ רעביא זיא סָאד .גנולעטשרָאפ רעד ךרוד לָאמ 877 ַא

 עטכעלש ַא זיא גנודניברַאפ יד ,ןעכנימ ןיא ןרעבייג טימ שינָאפעלעט טדערעג

 ךיא ,רימ וצ ט'רבד רע סָאװ רעה ךיא טשינ ןוא ךימ טייטשרַאפ רע טשינ --
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 טימ טקישעגסױרַא ,ַאלעב ןופ ווירב סקעז ,סעמַארגעלעט ייווצ : ףיוא ּפַאכ

 ןַא ןגעו ןָאפעלעט ןפיוא השעמ ַא םיא לייצרעד ייג ,רעירוק ןלעיצעּפס ַא

 ,רעפלעהסיורַא

 ַא ןיא ,ןטרעצנָאק ייוצ ךיוא ךיא ביג לַאה-שיבעװש ןופ רעגַאל ןיא

 טשטעװקעגניײרַא ךיז ןבָאה ןשטנעמ טרעדנוה טכַאדןביז ַא ןיײרַא טמענ סָאװ לָאז

 יד רעטניה טייטש ןעמ ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טציז'מ .טרעדנוה ןצרעפ

 וצ ייז ןשיווצ ךרודַא םיוק ךיז ּפוטש ךיא .עניב רעד ןופ ןטייז יד ייב ,ןסילוק

 טלַאה טרעצנָאק ןכָאנ ,עבָארעדרַאג רעשירָאזיװָארּפ ןיימ וצ ןעמוקוצ ןענעק

 ךיוא רימ טריטנעזערּפ'מ ,טשינ סע טייג םעד ןָא -- סעדער-גנוסירגַאב ןעמ

 -- דליב ןפיוא .םַאר רענרעצליה רעוויסַאמ ַא ןיא דליב ןלָאמעג סיורג ַא טימ

 רימ זיא -- ?ןריפמורַא םעד טימ ךיז ךיא לעװ ױזַאיװ .ןעמולב טימ עזַאװ ַא

 םויה-דע טנענימָארּפ טגנעה דליב סָאד ןוא ןבעגעג-הצע ןַא ךיז בָאה'כ) השק

 ,(זיוה ןיא רימ ייב

 עגנוי טביילק'מ יװױזַא :הבוט ַא רימ ייב ןטעב ןטָאי רענדָארג ייווצ

 ןרָאפ טלָאװעג ייז ןטלָאװ ,עדַאנַאק-ברעמ ןיא טעברַא-דלַאװ ףיוא ןשטנעמ

 וצ טקיטכערַאב ןייז ייז ןלעװ דלַאװ ןיא טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ לייוו ,וצניהַא

 ןופ עיסימָאק יד שטָאב ,סע טקידיילרעד ןַאטיװעל .עדַאנַאק ןיא ןביילברַאפ

 טעברַא רענשזרָאטַאק ַאזַא וצ ןגיוטסיוא ךיז ןלָאז סָאװ הרבח טכוז עדַאנַאק

 רָאי ַא טימ) ...םירוביג ןייז וצ ןופ טייוו ןענייז ןטַאדידנַאק ייווצ עניימ ןוא

 --- *ךלַאװ ןיא; ,לָאערטנָאמ ןיא טײלסדנַאל עניימ ןפָארטעג ךיא בָאה רעטעּפש

 ןיא קעװַא ןטרָאד ןופ ייז ןענייז ... ."םייוג ןטעברַא ןלָאז, -- טגָאזעג ייז ןבָאה

 ..י (ןייֹרַא טָאטש

= 

 ןופ רָאטקעריד רעד .םלואייינ וצ ךיז רימ ןזָאל םייהנעדייה ןיא רעגַאל ןופ

 רעטסימ ,"ַארנוא, ןופ רָאטקעריד רעד ;שטיװָאניבַאר לָאס זיא *טניָאשזד ;

 טַאהעג ביל טָאה רע) לדרעב ַא טימ רעדנעלגנע רערַאד ,רעכיוה ַא ,סמעדע

 רימ רַאפ ךיז רע טָאה ,"ןייב ךלמה בל בוטכ;? ,(...ןּפָארט ןרעטיב םעד

 ; טיורטרַאפ

 יד ןוא עניטסעלַאּפ ןייק ןײרַא ךיז ןעלגומש ןדיא יד זַא סייוו ךיא --

 ...קידנעעז טשינ ךיז ךַאמ ךיא רעבָא ..,ןפיול ייז טפלעה "החירב;

 ייוצ עּפַאנק ןירַא טמענ ריטרעצנָאק ךיא ואוו עמרַאזַאק עסיורג יד

 --- גָאטײב -- עטרעפ יד ,ןעגנולעטשרָאפ ריפ ןטרָאד ביג'כ .ןשטנעמ טנזיוט

 .ןעניד רימ לָאז זדלַאה רעד זַא םלוע-לש-ונובר םעד טעב ךיא .רעדניק רַאפ

 רימ .שפנ-תמגע סיורג ןעוועג טרעשַאב רימ זיא טרעצנָאק-רעדניק םייב
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 ןיא םייה-רעדניק רעד ןופ ךעלרעדניק יד ןעגנערב לָאז'מ טרַאוװרעד ןבָאה

 "רעד עשיליוּפ יד ןופ ןעמונעגסױרַא ןעמ טָאה רעדניק עשידיא יד .טַאטשנרָאד

 ןעוו דלַאװג טימ ןעמונעג רעדָא ,טלעג רַאפ טזיילעגסיוא ייז טָאה'מ ; רעפ

 עשידיא יד ...ןטוג טימ רעדניק יד ןבעגּפָא טלָאװעג טשינ ןבָאה םירעיוּפ יד

 לכ; ןָאטעג ןוא םיריזח טעשַאּפעג : םירעיוּפ יד רַאפ טפַאלקשעג ןבָאה רעדניק

 טקיטכעדרַאפ טשינ וליפַא ןבָאה רעדניק יד ,טיורב לקיטש ןרַאפ *ךרּפ תדובע

 יד ייב ןזָאלרעביא טזומעג ייז ןבָאה סעמַאמ ערעייז זַא ,עשידיא ןענייז ייז זַא

 ןעמ טָאה טייצ עטשרע יד ,סנבעל ערעייז ןעװעטַאר םורַא ױזַא ןוא םירעיוּפ

 ךס ַא .ךעלרעדניק עשידיא עטעװעטַארעג יד-טָא טימ תורצ עסיורג טַאהעג

 ייז ןעמעוו ,םירעיוּפ יד ךָאנ ךיוא ןוא רעפרעד יד ךָאנ טקנעבעג ןבָאה ייז ןופ

 לייוו ,ןדיא טסַאהעג טושּפ ןבָאה עקינייא .ןרעטלע ערעייז יו טכַארטַאב ןבָאה

 ,םיאנוש-ןדיא ןופ ערעפסָאמטַא ןַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענייז ייז

 י-נעייז ןפערט וצ ךיז ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא ךעלרעדניק עכלעזַא טימ

 -רָאפ; ןופ רעטעברַאטימ רעד) שטיוועלומש .י ,לבבורז בקעי .זירַאּפ ןיא קיד

 ייז תעב רעדניק יד ןופ טרָאּפסנַארט ַא טרַאװענּפָא ןבָאה ךיא ןוא (?סטרעוו

 טצנַאטעג ןוא דָאד ַא טכַאמעג דלַאב ןבָאה ייז ןופ בור סָאד ,ןעמוקעגנָא ןענייז

 -רַאפ ,ןעלקניוו יד ןיא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ ןענייז עקינייא רעבָא ,*ַארָאה, יד

 טשינ ןוא *! ישזדישז; : ןייצ יד טימ טערישטשעג ןבָאה ייז .עזייב ,עטערומכ

 : ןעירשעג ןוא טלדיזעג ,טנייװעג ןבָאה ייז .םענייק טימ ןָאט וצ ןבָאה טלָאװעג

 ענעצס עשיגַארט ַא ןעוועג זיא'ס ...,ח!ןסוזעי טעגרהרעד טָאה ,ןדיא ,ריא;

 ,(לרוחב רענדָארג ַא ,ןעלשריה ןיימ טימ טנעקַאב ךיוא ךיז ךיא בָאה ןטרָאד)

 יד ןעגנערב וצ ןסובָאטױא ןקיש וצ טגָאזעגוצ טָאה טכַאמ-רעטילימ יד

 ןייז הנהמ טלָאװעג רעייז בָאה ךיא .טרעצנָאק ןיימ וצ טַאטשנרָאד ןופ רעדניק

 ףיוא רעבָא .ןעמוק רעייז ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאוװעג ןוא ךעלרעדניק יד"טָא

 םעד ןבױהנָא ןטימ טרַאװ ךיא .טנגערעג גָאט ןצנַאג םעד טָאה לזמ רעייז

 יד :השעמ אזַא ךיז רימ ןסיוורעד .ָאטשינ ןענייז רעדניק יד ןוא טרעצנָאק

 רעדניק יד ןעגנערב וצ סָאטױא-טסַאל ענעפָא טקישעג טָאה טכַאמ-רעטילימ

 ,םייה-רעדניק ןיא ןביילב טזומעג ךעלרעדניק יד ןבָאה ,טנגער'ס יװױזַא ןוא

 ,ךעלקערש טליפעג בָאה ךיא

 ;שטיװָאניבַאר לָאס וצ ךיא גָאז גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 ,רימ וצ ןעמוק טנעקעג טשינ ןבָאה טַאטשנרָאד ןופ רעדניק יד ביוא --

 ,קירעגנוה זיא סנַאה ?ייז וצ ןרָאפ טשינ רָאט ךיא זַא ןבירשעג טייטש ואוו

 יד וצ ןרָאפ זומ'כ : ט'נשקע'עגנייא ךיז בָאה ךיא רעבָא ,דימ זיא יקסװעשזרַא
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 ַא ןוא שטיוָאניבַאר .ןרָאפעג רימ ןענייז ? טַאהעג ייז ןבָאה הרירב ַא .רעדניק

 ,?ּפישזד; ַא ןיא ןרָאפעגכָאנ זנוא ןענייז *סַאיַאה; ןופ רעייטשרָאפ

 טפָאלש'מ ,רעטסניפ זיא'ס --- םייה-רעדניק רעד וצ ןרָאפעגוצ ןענייז רימ

 ךיז קידנסיוורעד ןוא טזָאלעגנײרַא זנוא טָאה'מ ,טּפַאלקעגנָא ןבָאה רימ .ןיוש

 רַאפ סָאװ טלייצרעד זנוא טָאה'מ .הלהב ַא ןרָאװעג טשרע זיא ןענייז רימ רעוו

 וצ ןבילקעג ױזַא ךיז ןבָאה ייז .רעדניק יד רַאפ ןעוועג זיא'ס גנושיוטנַא ןַא

 רעירפ טכַאנ ַא טימ ,טצוּפעג ,ןשַאוװעג ךיז ןבָאה ייז ; טרעצנָאק ןיימ וצ ןרָאפ

 טרעטשעצ ןוא ןגער ַא טמוק ,םלוא ןייק עזייר רעד ןופ טמולחעג ןיוש ייז ןבָאה

 -טגווָא ןייק ןסע טלָאװעג טשינ ןבָאה רעדניק יד .ןגינעגרַאפ עלעסיב רעייז

 ,ןפָאלש טגיילעג ךיז ייז ןבָאה עטנייוװרַאפ ןוא טיורב

 ןייז ןבעגעג םייה-רעדניק רעד ןופ רָאטקעריד רעד טָאה עטיב ןיימ ףיוא

 ןלעיצעּפס ַא ןבעג ייז רַאפ לָאז ךיא ידכ ,ןקעוופיוא רעדניק יד לָאז'מ המכסה

 םענופ ָאנַאיּפ יד טּפעלשעגנײרַא ןבָאה רימ .רעמיצ-סע רעייז ןיא טרעצנַאק

 ןטסטנעָאנמַא ךיק ןיא טצעזַאב ךיז בָאה'כ ,ןעמויטסָאק עניימ טימ ,סנַאלובמַא

 ,ץַאיַאּפ סלַא ןָאטעגנָא ןוא טרימירג ךיז בָאה'כ ןוא לַאז-סע םוצ

 רָאּפ ַא ךיז ףיוא ןּפַאכוצפױרַא ןזיוװַאב ךָאנ ןבָאה רעדניק ערעטלע יד

 ןיא טכַארבעגרעטנורַא ןעמ טָאה עקניניילק רָאג יד ;לדמעה ַא טימ סעקזיוה

 סָאװ ןפירגַאב טשינ ןוא ךעלעגייא יד ןבירעג ךיז ןבָאה ייז .ךעלעדמעה ערעייז

 -עלג טימ ןעוועג דבכמ ןעמעלַא ייז ןעמ טָאה טשרעוצ .ןעמוקרָאפ ָאד טייג'ס

 רעד ףיוא ייז רַאפ טליּפשעג טייצ רעד ךרוד טָאה יקסועשזרַא .ךלימ רעז

 עשרעדניק סָאד .ץַאיַאּפ סלַא ןטָארטעגפיוא ךיא ןיב םעדכָאנ דלַאב ,ָאנַאיּפ

 רעד .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךיא לעװ ןגינעגרַאפ ןוא דיירפ ןופ רעטכעלעג

 רעטסנביוהעג רעד ןעוועג זיא טַאטשנרָאד ןופ ךעלרעדניק יד רַאפ טרעצנָאק

 .ערעירַאק-רעטַאעט רעצנַאג ןיימ ןיא

 ןופ ןרערט טימ ןוא טשוקעג ךעלרעדניק יד ךימ ןבָאה טרעצנָאק ןכָאנ

 -כָאנ ןעמוק וצ ןגָאזװצ טזומעג רעבָא ייז בָאה'כ ,רימ טימ טנגעזעג ךיז דיירפ

 ןגייל ייז לָאז ךיא רָאנ זַא טגנַאלרַאפ ןבָאה ךעלרעדניק ערענעלק יד ,לָאמַא

 -ףָאלש סקיטריבעג טימ טגיוװרַאפ ייז בָאה'כ .ןָאטעג ןרעג סע בָאה'כ ,ןפָאלש

 עלעקנַאי טָאטשנָא *...רענייש ןיימ ,עלעקנַאי ןיימ ,רימ עשז-ףָאלש; :עלעדיל

 ...עלהרש ,עלחר ,עקמייח ,עלהשמ :ןעמָאנ סדניק םעד ןפורעגנָא ךיא בָאה

 ךיז ךיא בָאה ,ךעלמימותי יד ןגיוורַאפ ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב ךיא ןעוו

 טנעקעג טשינ רעמ ןיוש בָאה'כ לייו ,רעמיצ ןקיטייז ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא

 . ... ןייוועג ןיימ ןרילָארטנָאק

 טָאה טַאטשנרָאד ןיא רעדניק יד רַאפ טרעצנָאק ןקיטכַאנייב ןיימ ןגעוו
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 טרעלקרעד ךימ טָאה'מ ,רעײפ-דלַאוװ ַא יו ןרעגַאל יד רעביא ןגָארטעצ ךיז

 ַא טימ טריטנעזערּפ רימ ןוא רעגַאל-*יּפ "יד, ןדעי ןופ דילגטימ-ןרע סלָא

 יד ןופ ןדיא עלַא יװױזַא טקנוּפ *יּפ-יד, ַא ךיוא ןיב ךיא זַא ,עטרַאק-דילגטימ

 רעד ןוא תוכז רעטיורג ַא ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ,דובכ רעטסערג

 29 לטיּפַאק

 "םיכאלמ ,-רעגַאל

 טימ ךיז ךיא ףערט ןעכנימ ןיא *סָארק-דער, ןי

 ןיימ ןגעו .עפַאי ןישזד ,"גָאט; ןופ ןירעטעברַאטימ רעד

 עריא ןיא ןבירשעג ןיוש יז טָאה ןרעגַאל יד ןיא גלָאפרעד

 טלָאװעג רעייז טלָאװ יז .,קרָאי-וינ ןייק ןצנעדנָאּפסערָאק

 ןייק טשינ יז טָאה ,ןרעגַאל יד ןופ םענייא ןיא ןעז ךימ ןעמוק

 ןדיא-"יּפ-ידע יד ןופ עגַאל יד .ןגָאלשרעד רעייז זיא יז ,עיצַאטרָאּפסנַארט

 לקיטרַא ןטקורדעג א רימ טזייוו יז .קורדנייא ןכעלקערש ַא ריא ףיוא טכַאמ

 ןרעטש) *סּפיירטס דנע סרַאטס;2 גנוטייצ רעשירעטילימ רעלעיציפָא רעד ןיא

 : (גנוצעזרעביא) ןעייל ךיא ,(ןפיירטש ןוא

 ךָאנ ףיולעג רעטלפייווצרַאפ ַא : (יּפ-וי') ןט12 םעד לירּפַא ,ןפַאהסגיוודול;

 ןוא רענַאקירעמַא יד ןעוו ,שיגַארט רעייז טקידנערַאפ ךיז טָאה עניטסעלַאּפ

 -- ןדיא עטעשטומעגסיוא 270 טקישעגקירוצ טָאה טכַאמ עשיזיוצנַארפ יד

 טימ לַאגעלמוא ןעכנימ טזָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו -- רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 ,קירוצ געט 8

 ןוא רעדניק-גיז עכעלטע טנכערעגניײרַא ,עּפורג רעד ןופ בור סָאד;

 יז ואוו ,יעסרַאמ ןכיירגרעד וצ ןעכנימ טזָאלרַאפ ןבָאה ,ןעיורפ עקידרעגנַאװש

 ןבָאה ייז .עניטסעלַאּפ ןייק ןעלגומשניירַא ךיז ןוא ףיש ַא ןעגניד טלָאזעג ןבָאה

 2 ףיוא זיולב ןענָאיצַאר ערעגָאמ ןוא טלעג קינייו רעייז ךיז טימ טַאהעג

 ,טייצ געט

 ענעכָארבעצ טימ ןענָאגַאװ-סַאלק-עטירד ,עקיצומש 4 ןיא טקַאּפעגנָא;

 יז ואוו ,טרופקנַארפ ןוא גרעבנערינ ןרָאפעגכרוד םיטילּפ יד ןענייז ,ןביוש

 םייהנַאמ ןייק ןרָאפעג ייז ןענייז ןטרָאד ןופ .ןָאגַאװ ןט5 ַא ןעמונעגפיוא ןבָאה

 ייז ןענייז רעטעּפש געט 8 טימ .,ןפַאהסגיוודול וצ ןייהר ךייט םעד רעבירַא ןוא



 501 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 טָאה ײצילָאּפ עשטייד ןוא עשיזיוצנַארפ .ןעקורברַאַאס ןייק ןעמוקעגנָא טשרע

 "ניק עקנַארק ייווצ ,ןיטנַארַאװק ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ייז ןוא טלייטעצ עּפורג יד

 קנַארק ךיוא ןענייז רעדניק לָאצ ַא .ןעקורברַאַאס ןיא טזָאלעג ןעמ טָאה רעד

 יד ןבָאה טייצ עצנַאג יד .רעסַאװ םעניירמוא םענופ ןוא רעגנוה ןופ ןרָאװעג

 ןפָאלשעג ןענייז ייז .ןענָאגַאװ עקיצומש ,עטלַאק יד ןיא ןענופעג ךיז ןדיא

 .העש רָאּפ עדעי ךיז קידנטייב ,ךעלקנעב ענרעצליה יד ףיוא

 'סָארק"דער' רעשיזיוצנַארפ ןוא רענַאקירעמַא רעד טָאה טכַאניב ןטכענע

 69 יד רַאפ ּפוז עסייה ַא ןוא ,רעדניק 46 יד רַאפ ךלימ לסיבַא טלעטשעגוצ

 : ןבעגעגוצ ןבָאה ןענָאגַאװ יד ןיא ןדיא יד ןופ בור סָאד .רענעמ 165 ןוא ןעיורפ

 .*עניטסעלַאּפ ןייק ןזָאל רעדיוו ךיז ייז ןלעװ טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב זַא

 ןַאמסדנַאל רענדָארג ןיימ ףיוא ךיא ךוז ?טניָאשזד; םענופ ףיוה ןפיוא

 -סנַארט םענעלַאפעגכרוד םעד ןופ סעיינ יד ןיוש טסייוו רע .רעזיירד םולש

 -דָארג 24 ךיז ןעניפעג ייז ןשיווצ זַא הרושב יד ןָא ךיוא רימ טגָאז רע .טרָאּפ

 ,םכותב ,יקסנַאיסָאר עקשֶאי ןוא ווָאגניליש רעדירב יד ,סניזוק עניימ טימ ,רענ

 ןגעוו םיטרּפ רעמ ןסיוורעד ךיז רימ ןענעק רעדניב החּפשמ רעד ייב ---

 ,אפוג טָאטש ןיא ןעניואוו יז -- רעזיירד ןסיוו רימ טזָאל -- טרָאּפסנַארט םעד

 עביל רעייז ןענייז ,רעטסעוװש ַא סיורפ רעד ןוא בייוו ןוא ןַאמ ,סרעדניב יד

 ןעניפעג עכלעוו רענדָארג עלַא ןגעוו ןסיוורעד ךיז ןעמ ןעק ייז ייב ,ןשטנעמ

 וצ ןעכנימ ןייק ןעמוק עכלעוו רענדָארג יד .,ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ךיז

 -וצּפָא ךיז עלעקניוו ַא סרעדניב יד ייב ןעניפעג םינינע ערעייז ןקידיילרעד

 ןטימ ךיז ןלייט ייז .קעװַא טשינ ייז ןופ ןעמ טייג עקירעגנוה ןייק ןוא ןעור

 ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ןייגרעד רימ ןלעוו ,ייז וצ ןּפַאכפױרַא ךיז רימָאל ...ןסיב

 ,הרבח רעזנוא טימ

 ןעמענ ייז ,סרעדניב יד וצ יַאװמַארט ןטקַאּפעגרעביא ןַא טימ ןרָאפ רימ

 ייז בָאה'כ סָאװ טרעדנואוועג עקַאט ייז טָאה'ס ,דיירפ סיורג טימ ףיוא ךימ

 טימ ךיז ןגונַאב ךיא .ןסע וצ סעּפע רָאפ רימ ןגייל ייז ,טכוזַאב טשינ טציא זיב

 רענדָארג רעד ןעכנימ ןיא ךיוא ךיז טניפעג לזמ ןיימ ףיוא ...ענַאװ ַא ןעמענ

 יז ,דנַאלשטיײיד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןופ טעטימָאק-ןטפַאשנַאמסדנַאל

 זַא טסואוורעד ךיז ייז ןבָאה ױזַאיװ .רימ טימ ןעז ךיז ןעמוקעג עקַאט ןענייז

 ; רעציזרָאפ ,ןייטשרוב ץרּפ : ןענייז עטמַאַאב יד ,טסייוומ ? ןעכנימ ןיא ןיב'כ

 שטיבויל ןועמש ,ןַאמכעליײרפ ףסוי :ערעדנַא יד ,רַאטערקעס ,יקצינרָאג עילע

 : רענדָארג ןופ עיצַאגעלעד א ןעמוקעגנָא זיא וצ-רעטעּפש .,דניקוויר ןָאעל ןוא

 שידק ןוא יקסרַאילקש לליה ,ּפַאר םהרבא ,קילוק יכדרמ ןוז ןייז ,קילוק השמ

 ,יקסווָאקייש



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווַאקַאלבַאי ןַאמרעה 502

 רעד זַא רימ טרעלקרעד'מ ? סָאװרַאפ ,ענעגױצעגנָא ןַא זיא גנומיטש יד

 ןיא ,1947 ,ץרעמ ןט12 םעד ,גרובסוַא ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טעטימָאק

 ןיא ,סָאטעג רענדָארג יד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ןופ טיײצרָאי םענופ גָאט םעד

 -סױרַא ןעייז ,ךיוא סניזוק עניימ ,טרָאּפסנַארט םענופ רענדָארג יד ,1943 רָאי

 טנעדיזערּפ רעד ,ךיא זַא טסואוורעד ךיז ןבָאה ייז לייוו ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעג

 --- ןטרָאד ךיז ןיפעג ,*עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ רענדָארג; םענופ

 זיא לַאפכרוד רעצנַאג רעד יו -- ןָאט-הנעט ַא טימ ןפרָאװעגוצ רימ טרעוו

 ןענייז סָאװ :"הנטקה ךתב לחרב; ןסיוו ליוו טעטימָאק רעד .רימ קנַאד ַא רָאנ

 ךיא ? דנַאברַאפ רענדָארג םעד ןופ ףליה עקידתושממ ןגירק וצ ןטכיזסיוא יד

 ,עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא רענדָארג ליפיוזַא טימ ,טנעדיזערּפ רעד ךָאד ןיב

 ןוא ,עקירעמַא ןייק ןעמענ דלַאב ייז ,סנטשרע ,טפרַאדַאב ךָאד ןעמ טָאה

 רענדָארג יד ןופ רענייק ךָאנ זיא לייוורעד .סיפ יד ףיוא ןלעטש ךיילג ,סנטייווצ

 לקעּפ ַא טקישעגוצ ָאי ןגירק עקינייא .,ןרָאװעג ןפלָאהעג טשינ ןרעגַאל יד ןיא

 ןגָארקעג טשינ לטרַאק ןייק וליפַא ךָאנ ןבָאה ערעדנַא ,לבוי ַא ןיא לָאמניײא

 ,רעהרַאפ ןפיוא ךימ ןעמ טמענ -- ?דנַאברַאפ רעד טוט עשזיסָאװ

 -רַאפ םעד ןריזינַאגרָא וצ ןעמוקעגנָא זיא'ס רעווש יו ייז רעלקרעד ךיא

 עקַאט ןבָאה ,ךיז רַאפ תבש טכַאמעג טָאה עיצַאזינַאגרָא רענדָארג רעדעי .,דנַאב

 ןוא ,ןגָארקעג סעּפע ָאי ןרעגַאל יד ןיא טײלסדנַאל ערעזנוא ןופ עקינייא

 ! טשינרָאג -- ערעדנַא

 עטלַא ןַא ,"ףעילער רענדָארג דעטיינוי; יד -- ךיא גָאז -- טמענ --

 ןיא ןטסנידרַאפ עסיורג רָאג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-ףליה עטעוועדנופעגנייא

 רעייז ןענייז ייז .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב ןרָאי יד ןופ ךשמ

 גנַאגוצ רעייז ,הטילּפה-תיראש רעזנוא ןפלעה וצ טריסערעטניארַאפ קרַאטש

 גנואיירפַאב רעד ךָאנ דלַאב ,לעוטקַא טשינ ןוא שידָאמטלַא ןעוועג רעבָא זיא

 ךיז עיצקַא עוויסנעטניא ןַא ןביוהעגנָא ליגָאמ בקעי רַאטערקעס רעד טָאה

 רַאפ טכוזעגסיוא ןוא טײלסדנַאל ענעבילבעגנבעל ערעזנוא טימ ןביירשפיונוצ

 ןבָאה ,ףליה עקידלַאב ןקיש סָאד ךייש סָאװ רעבָא ,עקירעמַא ןיא םיבורק ייז

 ףרַאד'מ זַא ,טקנוּפדנַאטש םייב ןטלַאהעג ךיז "ףעילער; םענופ רעריפנָא יד

 -פיוא טעװ ענדָארג : ןריזילַאמרָאנ ךיז טעוו עּפָאריײא ןיא עגַאל יד זיב ןטרַאוװ

 ןביוהנָא ןעמ טעוװ טלָאמעד ,הליהק עשידיא ַא ןרעוו טלייוורעד טעוו'ס ; ןבעל

 םעד ןופ זַא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןָאטעג טָאה'מ יו ,ףליה ןקיש

 זיא טקַאפ םעד וצ -- ןבילבעג טשינ רכז ןייק זיא ענדָארג ןיא םוטנדיא

 ,ןעניואוועגוצ ךיז רעווש רעייז ןעוועג עקַאט

 עכעלקערש יד ןרָאװעג טנַאקַאב ןענייז סע ןעו געט עקידארומ יד ןיא



 503 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקַאלבַאי ןַאמרעה

 -רַאפ יד טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס ןעוו ; עּפָאריײא ןיא ןברוח םעד ןופ םיטרּפ

 ךרוד יוװ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ענעבילבעגנבעל יד ןופ ןפור-ספליה עטלפייווצ

 עיצַאזינַאגרָא ןַא ןפַאשעג ,רענדָארג ערעגניא יד ,רימ ןבָאה ,טעװעטַארעג םיסנ

 "עט רעייז ןרָאװעג ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןיא .*ענדָארג ןופ טניירפ;

 -ּפעינ בקעי ;טנעדיזערּפ ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה :עטמַאַאב עטלייוורעד יד קיט

 "רעה :ןיטנעדיזערּפ-עציוו ,רענּפמעלק ַאנילוַאּפ ; טנעדיזערּפ-עציוו ,יקסווָאר

 עלייב ;ןירַאטערקעס-ץנַאניפ ,עמולב ַאיױַאמ ר"ד : רעריסַאק ,רעלקומש ןַאמ

 "ערקעס-ץנעדנָאּפסערָאק ,(קינלעבַארַאק לווייפ) לעבַארַאק פיליפ ןוא סענעמ

 יד ןעוועג ןענייז עוויטוקעזקע רעד ןופ רעדילגטימ עוויטקַא יד ןופ ,ןרַאט

 ןעב ,טַאיװק .מ ,יקסנירבָאק ,ץנַארק רַאקסָא ,סילָאגרַאמ עינָאס : טײלסדנַאל

 ןהאק קעשזד ןוא ןעלעה ,רעלקומש סירָאמ ,יקצעינעמַאק ַאניז ,טרעּפמַאל

 ןהאק קעשזד ןוא ,ל"ז בר רעקָאשישיײא םענופ רעטכָאטפיטש יד זיא ןעלעה)

 עלַא רַאפ ןבעל-ןוא-בייל טימ ּפָא ךיז טיג רע .(ןוז סרעקעב םעד לדָאג זיא

 "יא ןבָאה עכלעוו עקינעי יד רַאפ ייס ןוא ןרעגַאל יד ןיא ייס םיטילּפ רענדָארג

 רענדָארג יד ןופ רענייק ,(לארשי-תנידמ ןיא רעטעּפש) עקירעמַא ןייק טרירגימ

 עלַא ףיוא ,טײלסדנַאל ערעזנוא רַאפ רעמ ןָאטעג טשינ טָאה עקירעמַא ןיא

 יורפ עביל ןייז ןוא ןהאק קעשזד ריעדןב רעלופטסנידרַאפ רעזנוא יװ ,םינפוא

 .ןעלעה

 -דָארג, םענופ רעדילגטימ ןעמוקעגוצ ןענייז *ענדָארג ןופ טניירפ, יד וצ

 עיצַאזינַאגרָא-ףליה רענדָארג ,גניר-רעטעברַא ןופ 74 שטנערב ,"ףעילער רענ

 -ףליה רעד וצ גנַאגוצ רעזנוא זַא ןעזעגנייא ךעלדנע ןבָאה ייז ,ןילקורב ןופ

 טשינ ןעמ ןעק סָאװרַאפ : וקעציו ַא ןרָאװעג זיא ,רעקיטכיר רעד זיא עיצקַא

 טעטיוװיטקַא עמַאזניימעג ַא ןבױהעגנָא רימ ןבָאה םורַא ױזַא ? ןטעברַאנעמַאזוצ

 -גבעל ערעזנוא וצ עציטש ןוא רעדיילק ,ךעלקעּפיזייּפש ןקיש ןוא ןקַאּפ ןופ

 ,עּפָארײא ןיא טײלסדנַאל ענעבילבעג

 בָאה -- טעטימָאק םעד ךיא רעלקרעד -- תואצוה ענעגייא עניימ ףיוא

 ואוו ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ טעטש יד רעביא טזָאלעגסױרַא ךיז ךיא

 ןופ טנעקעג טוג ייז ןבָאה ךימ .ןענייארַאפ רענדָארג טריאוטקַא ןיוש ןבָאה'ס

 ,עניב רעד ףיוא ייז רַאפ טליּפשעג בָאה ךיא סָאװ ןרָאי עלַא יד

 דע ןופ טריפעגנָא ,ןייארַאפ רענדָארג רעד זיא ,עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ ןיא

 רעדיילק ןוא ןטנעמַאקידעמ ןקיש וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג ,יקסנַא דוד ןוא סאי

 "עג ןיוש ייז ןבָאה 1944 ,לירּפַא ןיא .ןרעגַאל יד ןיא טײלסדנַאל ערעזנוא וצ

 2 ןקיש וצ גנוריגער רעדַאנַאק רעד ןופ שינעביולרעד עלעיצעּפס ַא ןגָארק
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 טימ וויטקַא רעייז ךיוא זיא סאי דע .אפוג ענדָארג ןייק רעדיילק טנופ טנזיוט

 ,םיטילּפ יד טימ ץנעדנָאּפסערָאק עמערַאװ ַא ןריפ

 סקעמ : טנעדיזערּפ ,ןַאגַאק ןַאמייה : ןייארַאפ ןטימ ןָא ןריפ ןָאטסָאב ןיא

 לעַארזיא ,סאי סוילושזד ; רַאטערקעס ,רעקעב ןטיינ ; טנעדיזערּפ-עציװ ,טייהוו

 ,(בורק ַא רעניימ) ןייטשרוב םעס ןוא ןַאגַאק ידייס ,עירול ַארָאד ,ָאלרַאט

 .ןייטשרעבא ירעה וויטקַא רעייז זיא טיָארטעד ןיא

 ןייארַאפ רענדָארג ַא ןרָאי טניז ןיוש טרינָאיצקנופ סעלעשזדנַא-סָאל ןיא

 רעטעּפש) יעק קעשזד ,ןיוועל לָאס ;טנעדיזערּפ ,רעקַאנעמ רָאטקיװ :טימ

 ןייזליואוו ןרַאפ רעוט רעקיטכיט ַא רָאג ,שטיװעלַאמ םהרבא ןעמוקעגוצ זיא

 .(ןעניפעג ךיז ןלָאז ייז ואוו רענדָארג ןופ

 םעס :טריפעגנָא עיצַאזינַאגרָא רענדָארג רעד טימ ןבָאה ָאגַאקיש ןיא

 ,קַאלָאּפ ןויצ"ןב ,ןַאמלעדע סוילוי ,ןילעי שזדרָאשזד ; טנעדיזערּפ ,יקציבַאב

 בייא ןוא סחנּפ :רעדירב יד ןוא ,ןָאזטידנעב ,נ ,טימסדלָאג םהרבא ,לוָאּפ

 ,שטיװעלַאמ

 וויטקַא רעייז זיא ,ָאקיסקעמ ,יטיס-ָאקיסקעמ ןופ בושי ןשידיא םעד ןיא

 ידע גנוטייצ רעקיטרָאד רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,ריע-זב רעבושח רעזנוא

 .ןייטשניבור השמ ,"עמיטש

 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .טײקיצרַאה טימ ןעמונעגפיוא ךימ ןעמ טָאה םוטעמוא

 ןעמוקרָאפ לָאז רָאפנעמַאזוצ רעד .רענדָארג עלַא ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפור וצ

 ןופ דנַאברַאפ רענדָארג" רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןטרָאד ,קרָאי-וינ ןיא

 ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה : ןרָאװעג טלייוורעד ןענייז סע ."עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 ר"ד ,עמולב ַאירַאמ ר"ד ; טנעדיזערּפ-עציװ ,יקסניבור סירעה ;טנעדיזערּפ

 קעשזד ןוא טימסדלָאג םהרבא ;טַאירַאטערקעס ,סאי דע ןוא סענעמ עלייב

 רָאטקיװ :ָאגַאקיש ,יקציבַאב םעס :ןטנעדיזערּפ-עציו .,סרעריסַאק ,ןהאק

 ײקסװָארּפעינ בקעי ;קרָאי-וינ ,ליגָאמ בקעי ;סעלעשזדנַא-סָאל ,רעקַאנעמ

 ; ןָאטסָאב ,טייהוו סקעמ : טיָארטעד ,ןייטשרעבא לשרעה ;*ענדָארג ןופ טניירפ;

 .עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ ,סאי ףסוי

 ײדנַאברַאפ; רעד זַא ,ןעכנימ ןיא טעטימָאק רענדָארג םעד רעכיזרַאפ ךיא

 עמוס יד ןבעגעגטימ רימ טָאה'מ .ןפלעה וצ ייז ךעלגעמ סָאװ ץלַא ןָאט טעוו

 ךיא בָאה עמוס עסיוועג ַא --- ייז ךיא רעלקרעד -- רַאלָאד טרעדנוה 22 ןופ

 ,עקירעביא סָאד ןלייטסיוא ךיא לעװ דנַאלשטייד ןיא .זירַאּפ ןיא טלייטעצ ןיוש

 טלעג סָאד ןבעגרעביא ייז לָאז'כ זַא גנוניימ רעד טימ זיא טעטימָאק רעד

 רעװ ןוא ףרַאד סע רעװ רעסעב ןסייוו ייז לייוו ,ןלייטנייא ןיוש ןלעוװ ייז ןוא

 שטָאכ ,ןייז םיכסמ טשינ ךיא ןעק םעד ףיוא .. .םעד ןָא ןיגַאב ךיז ןעק סע
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 -רָאפ רעדעי ךָאנ ,ןָאט סע ןלָאז ייז זַא רעגנירג ךס ַא ןעוועג טלָאװ רימ רַאפ

 ביײרשרַאפיכ .גנַאל-ץהעש רענדָארג יד טימ ןציז וצ סיוא רימ טמוק גנולעטש
 טלעג םעד רַאפ טפירשרעטנוא רעייז ךיוא םענ ךיא ,קיטכיוו זיא'ס סָאװ ץלַא
 יוװ םויה-דע ךיא טלַאה ןטפירשרעטנוא יד טימ ןעלטעצ יד) ייז ביג ךיא סָאװ
 זַא ךיא ליפ דנַאברַאפ םענופ טנעדיזערּפ סלַא ,(טנעמוקָאד ןטסקיטכיוװ םעד
 טײלסדנַאל ערעזנוא טימ טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ ןיא ןעמוק וצ בוח ןיימ זיא'ס

 טשינ ןעק'מ עכלעוו ןופ ,תונתמ ענעדײשַאב יד ןבעגרעביא ייז ןיײלַא ןוא

 ןוא ךיז ןגעוו עיצַאמרָאפניא סנדעי ןעמענפיוא ןיילַא ןוא .. .ןרעװ ךעלקילג
 רעייז רימ רַאפ זיא'ס .רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא ןיא םיבורק ענייז ןגעוו
 ךָאנ .ןיוש ןריטסעטָארּפ סרערָאפטימ עניימ ,ןקידיילרעד וצ ץלַא סָאד רעווש
 ,רימ בילוצ ,ןציזּפָא ייז ןפרַאד עינַאװערָאה רערעװש טנװָא ןַא טימ גָאט ַא
 טגערפ רעגַאל ַא ןיא ןײרַא ןרָאפ רימ יװױזַא .טכענ עבלַאה רענדָארג יד טימ
 : סנַאה דלַאב

 -רעמ םיא ןעמ טגָאז ? רעגַאל םעד ןיא ןַארַאפ ןענייז רענדָארג לפיוו --
 ןציזּפָא ןפרַאד ןלעװ רימ גנַאל יװ לָאצ רעד טול ןיוש רע טסייוו .רעקינייוו
 רעבָא ,תוחוכ יד ןופ לַאפ ךיא ,טײלסדנַאל עניימ עלַא ןקידיילרעד לעוו'כ זיב
 "אשונ טשינ טעטימָאק םייב ךיא בָאה גנורעלקרעד ןיימ טימ .בוח ןיימ זיא'ס
 ... ןעוועג ןח

 -יש יד סניזוק עניימ ןײרַא ךיז ןעװַאי ,קידנריטוקסיד ןוא קידנציז ױזַא
 ךימ ןעכנימ ןייק ןעמוקעג ייז ןענייז סָאד .יקסנַאיסָאר עקשָאי ןוא סווָאגניל
 סָאװ החמש-אלמ ןיב ךיא .סרעדניב יד ייב ןפָארטעג טקנוּפ ךימ ייז ןבָאה ,ןעז
 ,טײרדעגסױרַא ךיז ןבָאה ייז

 ,ןסיוו וצ ןבעל ןיא רימ טייג --- 1 זירַאּפ ןייק ןפָאלעג ריא טנייז סָאװ --
 רענדָארג, ןופ חילש ַא יװ טרָאד טנייז ריא זַא טרעהעג ןבָאה רימ --

 טעוװ ריא זַא ןסיוו טלָאזעג טָאה רע .ןעז ךייא ןרָאפעג רימ ןענייז ,*דנַאברַאפ
 ןפיוא טינשּפָא רעייז ןגעוו זנוא ןלייצרעד ייז ? דנַאלשטייד ןייק זנוא וצ ןעמוק
 ,זירַאּפ ןייק געוו

 ,ייז רימ ןגערפ -- ?רענדָארג יד ןופ עקירעביא יד טציא ןענייז ואוו --

 ןרעגַאל עקיבלעז יד ןיא קירוצ ןענייז טרָאּפסנַארט רעזנוא ןופ עלַא --
 ןיא ןעוועג ןענייז רימ סָאװ טייצ רעד ךרוד לייוו ,סױרַא ןענייז רימ ןענַאװ ןופ
 ,..?םיכאלמ? ןעוועג רימ ןענייז ,געוו

 ,ךימ טרעדנואוו --- ? טסייה סָאװ ? ?םיכאלמ; --

 רימ ןעמ טרעלקרעד -- ןרעגַאל-יּפ-יד, ערעייז ןזָאלרַאפ ןדיא ןעוו --
 ןעמענ ייז ןוא ,טעטימָאק-רעגַאל םוצ לטרַאק-*יּפ-יד, רעייז רעביא ייז ןביג --
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 ץלַא ךָאנ ךיז ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ ,ייז רַאפ ןעגנולייטוצ ערטסקע יד ּפָא

 ענעבילברַאפ יד ץינוצ טוג טמוק זייּפש לסיב ערטסקע יד .,רעגַאל ןיא ןענופעג

 ךָאנ ןענייז ייז זַא ןסייה סע ףרַאד לעיציפָא לייוו ?םיכאלמ, ייז טפור'מ .ןדיא

 -סנַארט רעד זַא .. .ןגיולפעגקעװַא ןיוש ייז ןענייז ןתמא רעד ןיא .רעגַאל ןיא

 -רעירפ ערעייז וצ ןגיולפעגקירוצ "םיכאלמ, יד ןענייז ,ןלַאפעגכרוד זיא טרָאּפ

 -עייז טימ ךעלטרַאק-*יּפ-יד , ערעייז ןגָארקעגקירוצ ןוא ןרעגַאל-*יּפ-ידק עקיד

 ,...ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד ואוו רעצעלּפ ער

 ןרעטנוא "רעדליב עשידייק לַאנרושז-שדוח ןיא לקיטרַא ןַא ןעייל ךיא

 "טרעצנָאק ַא ףיוא ווָאקָאלבַאי .ה טכַארבעגּפָארַא טָאה !טניָאשזד' רעד; : ּפָאק

 טניפעג דנַאלשטייד ןופ הטילּפה-תיראש יד .הטילּפה-תיראש רעד רַאפ רוט

 רעד ָאד טיג סע עכלעוו ,ןלָארטסַאג יד ןופ קורדנייא ןקיטכעמ ןרעטנוא ךיז

 .ןָאקָאלבַאי ןַאמרעה רָאיטקַא רענַאקירעמַא רעטמירַאב

 ןיוש ןבָאה ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןדיי טנזיוט 25,

 וצ .רעשל-ןיא זיא גנורעטסיײגַאב רעייז ןוא רָאיטקַא ןסיורג םעד טרעדנואווַאב

 -עגּפָארַא לעיצעּפס טָאה רעכלעוו 'טניָאשזד' םעד סע ייז ןבָאה ןעקנַאדרַאפ

 סָאמ רעניילק ַא ןיא שטָאכ םורַא ױזַא ידכ ,'ראטס' רענַאקירעמַא םעד טכַארב

 הטילּפה-תיראש יד סָאװ ,רעגנוה ןלערוטלוק ןוא ןקיטסייג םעד ןקיטעז וצ

 סָאװ הטילּפה-תיראש רעד ייב לַאפ רעטשרע רעד עקַאט זיא סע ,טימ טכַאמ

 וצ ךיז ןוא ןרעדנואווַאב וצ טייהנגעלעג יד ,'טניָאשזד' םעד קנַאד ַא ,טָאה יז

 רעשידיי רעשינַאקירעמַא רעד ןופ סרעייטשרָאפ יד ןופ םענייא טימ ןקיצטנַא

 ,טשינ ףוס ןייק לַאז ןיא ןעײרשעגסױא-יָאװַארב' יד וצ עקַאט טמענ .טסנוק

 יד טמערוטש 'טגרָאזעג טשינ' ןוא ףבעל ךימ טזָאל' ןרעמונ יד ךָאנ ןוא

 ,גנורעטסייגַאב ןופ הטילּפה-תיראש

 סָאװ .!טיטעּפַא רעד טמוק ןסע ןטימ' :לטרעוו-סקלָאפ ַא טגָאז יוװ ןוא,

 ןופ ןעגנודנעוו-ןסָאמ ןָא טציא ןעמוק 'טניָאשזד' םוצ זַא רעדנואוו רעד זיא

 טשינ ןעמוקּפָארַא ןטסלענשמַא יו ייז וצ לָאז סע ,תוליהק ןוא םיצוביק ,ןרעגַאל

 רימָאל ? ץרַאװש סירָאמ ןוא ןָאקיּפ ילַאמ ךיוא רעבָא ,וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה זיולב

 ןוא דנַאלשטייד ןייק ןעגנערבּפָארַא !טניָאשזד' רעד טעװ ייז ךיוא זַא ןפָאה

 הטילּפה-תיראש רעד ןופ ןבעל ןרעטצניפ ןיא טייקרעטייה לסיבַא ןגָארטנײרַא

 .ָאד טריפ יז סָאװ

 טעװ ,זיולב ןטרעצנָאק עכעלטע ףיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ווָאקָאלבַאי;

 -רָאפ ענייז ףיוא טירטנייא רעד .רעבמעטּפעס זיב דנַאלשטייד ןיא ןביילברַאפ
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 "רעטקַארַאכ ןיא ךייר זיא ןווָאקָאלבַאי ןופ םַארגָארּפ רעד .,יירפ זיא ןעגנולעטש

 ,סעיצַאטיצער ןוא רעדליב-ָאטעג ןוא -סקלָאפ ,סעיציזָאּפמָאק ,רעדליב

 -יניא רענייש רעד רַאפ !טניָאשזד' םעד חוכ-רשיי ןקיצרַאה ַא טמוק סע;

 -ָאלבַאי ןַאמרעה רעגניז-סקלָאפ ןסיורג םעד רעהַא ןעגנערבּפָארַא ןופ וויטַאיצ

 :קנַארפ המלש .הטילּפה-תיראש רעד דיירפ ליפיוזַא טפַאשרַאפ רעכלעוו ,ווָאק

 ןגינעגרַאפ סיורג טפַאשרַאפ רימ טָאה ץיטָאנ רעד .?רָאטקַאדער

+ 
 ןייז .ןַאמסָארג בייא זיא ןעכנימ ןיא *סַאיַאה; ןופ רָאטקעריד-טּפױה רעד

 טימ ךיא סע קיטשירפ .ברקמ רעייז ךימ ןענייז ייז ,םיא טימ ךיוא זיא יורפ

 ןעמ טוט סָאװ :קנַאדעג רעד ןעור טשינ טזָאל ךימ ."סַאיַאה, ןופ ךיק ןיא ייז

 טעו רע ןעוו זַא וצ רימ טגָאז ןַאמסָארג ? ןעלעטָאמ ןוא ןענועמש ,ןַארָאד טימ

 תוכייש ןיא ייז טימ טרָאד טלַאה'ס יװ ןעניפעגסיוא רע טעװ ךיירטסע ןיא ןייז

 ,עיצַארגימע טימ

 תירב ןטימ ןטרַאװ ייז .ןַארָאד ןופ (טרירוזנעצ) לווירב ַא ןעמוקַאב בָאה'כ

 םוק ןעוו -- רקיע רעד ...להומ ןייק ךָאנ ָאטשינ יוו-ייס זיא'ס ,רימ ףיוא

 עניימ טימ וצניהַא ןרָאפ ןזָאל טשינ רימ ןעמ טעװ רשפא ? טסייוו רעוו ? ךיא

 "ןטעברַאּפָא, לעװ ךיא יו לענש ױזַא : ךימ טסיירט רעבייג ? ןעגנולעטשרָאפ

 ןענעק ךיז לָאזכ "ןריזינַאגרָא; וצ ןעז רע טעװ ןָאיַאר רעגרעבמַאב םעד

 .רעדניק יד ןעז וצ זדניל ןייק ןּפַאכנײרַא

 ךימ ןענייז *סיּפ-יד; ןוא רענַאקירעמַא ,עטלעטשעגנָא-?טניָאשזד, עלַא

 ייב ןענייז ןטירטפיוא עניימ בושח יװ ןסייוו ייז .ןענעק ייז סָאװ טימ ברקמ

 סלרַאשט זיא *טניָאשזד, םענופ רָאטקעריד-טּפױה רעד ,הטילּפה-תיראש רעד

 רָאג זַא טדער'מ ,שטנעמ רעקיטומטוג ַא רעייז רעבָא ,רערעטלע ןַא ,ןאמסאפ

 רע .רעבייה ,ל לעומעס ,רָאטקעריד רעד ןעמענרעביא טמַא ןייז טעװ ןכיגניא

 עשידיא רַאפ ץעוי-לעב רעלעיציּפָא ,רעבייה םַאיליװ ר"ד ןופ רעדורב ַא זיא

 -קנַארפ ןיא ,דנַאלשטייד ןופ רָאנרעװָאג ןשירעטילימ רענַאקירעמַא ןופ םינינע

 ,טרופ

 ךיילג טָאה ,שטנעמ רעלעדייא רעייז ןוא רעשיטַאּפמיס ַא ,רעבייה לעומעס

 רעטריצילּפמָאק רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןעכנימ ןייק ןעמוקנָא ןייז ייב

 רימ .דנַאלשטייד ןופ ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ןדיא יד רַאפ טעברַא-ףליה

 ,םערַאװ רעייז ךימ טסירגַאב רע ןוא *לָאה-סעמ/, ןיא גָאטימ וצ ךיז ןפערט

 סָאװ ווירב יד רימ טזייו רע .סיִפָא ןיא םיא וצ ןעמוקוצניײרַא ךימ טעב רע

 -יוצנַארפ ןוא רעשילגנע רעד ןופ וליפַא ,ןרעגַאל ענעדיישרַאפ ןופ ןָא ןעמוק

 :ןילרעב ןופ ךיוא ,ענָאז רעשיז
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 -- ?דנַאלשטייד ןיא ןדיא יד ןָאטעגּפָא ריא טָאה ףושיכ ַא רַאפ סָאװ --

 -- ךעלקעּפ טָאטשנָאק : חסונ ןקיבלעז ןטימ ןענייז ווירב עלַא --- רע טלכיימש

 *! ןוָאקָאלבַאי זנוא טקיש

 "רעביא ןיימ סָאװ ךעלקילגרעביא ןוא טלכיימשעג רעייז ךיז ליפ ךיא

 ךיא ןיב -- ןדיא יד ייב טגײלעגנָא ױזַא זיא עינַאװערָאה עכעלשטנעמ

 ,טרינָאיצָאמע

 רעבייה ליוװ --- ? ךייא רַאפ ןָאט ךיא ןעק סָאװ ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 גונעג ריא טָאה ?םעװקַאב ךיז ריא טליפ ! טשינ ךיז טמעש ,טגָאז -- ןסיוו

 ? ןפָאלש וצ ואוו ? ןסע םוצ

 ןופ טרירעג ךיא ןיב -- רעבייה רעטסימ ,(טוג) *יעקדָא; זיא ץלַא --

 ןעמ טָאה סָאד ! ענָאדַאמירּפ ןייק ןייז טשינ ןעמ רָאט ָאד --- טײקיצרַאהנּפָא ןייז

 "שטייד ןייק ןרָאפעגסױרַא ןיב ךיא רעדייא ,זירַאּפ ןיא ךָאנ ןסיוו טזָאלעג רימ

 רַאבקנַאד רעייז ןעוועג ךיא טלָאװ ,ָאי ןיוש ךימ טגערפ ריא זַא רעבָא ,דנַאל

 ביג ,ןרעגַאל יד ןיא בור סָאד ךיז ןיפעג ךיא ,הבוט ַא ןָאט רימ טנעק ריא ןעוו

 ןעכנימ ןיא ןייז וצ סיוא רימ טמוק'ס ןעוו רעבָא .ןפָאלש ןטימ הצע ןַא ךיז ךיא

 ןוא םעד ייב טנייה ךיז רעגלַאוװ'כ .החונמ-םוקמ ןייק טשינ ךיא בָאה ָאד --

 "יילק עניימ ןטלַאה וצ ואוו טשינ בָאה'כ ,לטעב יירפ ַא ףיוא םענעי ייב ןגרָאמ

 ץלַא ןּפעלש טשינ ךָאד ןעק'כ .זירַאּפ ןופ טקישעגוצ רימ טָאה'מ עכלעוו רעד

 ןעכנימ ןיא רעמיצ ַא טימ ןגרָאזרַאפ ךימ ןעמ ןעק רשפא .סנַאלובמַא ןטימ

 ךיא ןיב -- סנטייווצ .סנייא רעמונ עטיב זיא סָאד .ןייז טשינ לָאז סע ואוו

 ןָאטרעביא סָאד ,ןעמויטסָאק עניימ ןּפעלש סָאד ןוא ןקַאּפ סָאד --- הדומ ךיז

 ךעלגעמ רשפא זיא .תוחוכ עניימ רַאפ טשינ זיא ןטירטפיוא עניימ תעב ךיז

 רעדיילק עניימ טימ ןפלעהסיורַא רימ לָאז סָאװ רוחב ַא רימ טימ ןקישוצטימ

 -ארעג טושּפ ךימ טלָאוװס ?ןעגנולעטשרָאפ עניימ ייב ךיוא ןוא געוו ןפיוא

 ,טעוועט

 טָאה עיטַאּפמיס עקידלַאװעג ַא ןוא טקוקעגנָא ךימ טָאה רעבייה רעטסימ

 : רעזעלג יד ךרוד ןגיוא ענייז ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז

 טימ רע טנָאז --- ןגרָאזַאב טנייה ךָאנ ןעמ טעװ ךייא רַאפ רעמיצ ַא --

 ַא ןיוש זיא ,ריא טעז ,סָאד -- ןשטנעמ ערטסקע םעד ךייש סָאװ .טייקרעכיז

 ןקישסױרַא ךייא רימ ןלעוו טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב רעבָא .םעלבָארּפ

 ,"יבַאי; ןפור רעסעב ךייא לעוו'כ --- ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,רעפלעהסיורַא ןַא

 רימ טזָאל ,טשינ ךיז טמעש ,סעּפע ריא טפרַאד רעמָאט -- רעבייג םעס יװ

 סע טָאה ריא .ךייא רַאפ ןגרָאזרַאפ סע רימ ןלעװ ךעלגעמ רָאנ ביוא .ןסיוו

 ,טרעוו יד
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 ןעמ טָאה ןדלעפסנעגע רעגַאל ןיא .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה רעבייה רעטסימ

 -עגנייא םיא בָאה'כ .ןַאקשימ --- ןעכנימ ןופ רעירוק ַא טימ ,טלעטשעגוצ רימ

 ,טנַאה עטכער ןיימ ןרָאװעג רע זיא טייצ רעד טימ ןוא ךעלסיבוצ ןכָארב

 ,ךיוא -- ךימ רע ; תונורסח ענייז עלַא טימ ןוז ַא יװ טַאהעג ביל םיא בָאה'כ

 טימ ,רעבייה רעטסימ סָאװ טקַאפ םעד טרעדנואווַאב ךיא בָאה ןטסרעממַא

 רעווש רימ זיא'ס זַא טַאהעג ןעניזניא טָאה ,ּפָאק ןייז ףיוא ןעמעלבָארּפ ליפיוזַא

 ןופ םענייא רַאפ םיא ךיא טכַארטַאב םויה-דע ....ןיילַא ןעװַארּפס וצ ךיז

 "עציוו-וויטוקעזקע רעד טציא זיא רעבייה לעומעס ,טניירפ עטסקידובכב עניימ

 ,"יטימָאק ןָאשויבירטסיד טניָאשזד, םענופ רעציזרָאפ

 ךעלרעמעק ענעריּפאּפ

 גניווריוא זיא ןָאיַאר רעגרעבמַאב ןיא *טניָאשזד, םענופ רָאטקעריד רעד

 -עגפיוא ןיוש ןיב'כ ,אפוג גרעבמַאב ןיא זיא ריטרַאװק-טּפיױה ןייז .קינסַאװק

 טריפ רעגַאל ,רובסנייוו ,טירטס ,ךַאבַאװש ,ךַאבסנַא ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןטָארט

 עניימ טימ ןעגנולמַאזרַאפ עקיטכַאנייב יד ןופ רענייא ךָאנ ,טורייב רעגַאל ןוא

 ,טנַאװ יד יו קירעזייה ןרָאװעג ןוא טליקרַאפ קרַאטש ךיז ךיא בָאה ,רענדָארג

 ףרַאד ךיא זַא טלַאה טורייב ןיא רָאטקָאד רעשידיא רעד ?ןעמ טוט סָאװ

 ךיז ןוא ןדער טשינ ,געט עכעלטע ףיוא לָאטיּפש ןשטייד םעד ןיא ןביילב

 ןרעגַאל ערעדנַא יד ןיא ןדיא יד ןָא סע ןעמ טגָאז רעבָא ױזַא יו .ןעורסיוא

 בָאה'כ ןסייה ךָאד טעוו'ס ,ךעלקערש ךיז ליפ ךיא ? רימ ףיוא ןטרַאװ עכלעוו

 זיא'ס ןוא גנולעטשרָאפ ַא ןבעג םוק ךיא זַא טגָאזעגוצ טָאה'מ .טפָאלבעגּפָא ייז

 סילשַאב -- גרעבמַאב ןיא ןקינסַאװק וצ ןרינָאפעלעט רימָאל ! גָאט רעקיטכענ ַא

 ,טנוזעג טשינ ןיב'כ זַא ןרעגַאל יד ןיא ןגָאזנָא רע לָאז ןוא --- ךיא

 ןַאמרעה -- ןָאפעלעט ןפיוא לוק ןכעלביל ַא ךיא רעהרעד -- ? ןַאמרעה --

 ? וָאקָאלבַאי

 ןעק ךיא !קינסַאװק גניווריוא ,קינסַאװק טדער סָאד ,ןַאמרעה ,וָאלעה ---

 -עג ערעייא ןענייז ןרעטלע עניימ .רעטַאעט ןשידיא ןופ ,קרָאי-וינ ןופ ךייא

 ,יזריושזד-וינ ןיא ןעניואוו רימ ,ןטָאירטַאּפדָאידַאר ןוא -רעטַאעט ענעריואווש

 ןעמַאװצ טרידוטש טָאה ,ןוז סדליפ רתסא ,רעליּפש-לדיפ רעד ,דליפ ןָאעל

 ,"קיזוימ וװָא לוקס רַאילושזד, ןיא לדיפ רימ טימ

 רָאטקעריד ַא ףיוא ןפָארטעגנָא בָאה ךיא סָאװ היחמ טושּפ ךיז ןיב ךיא

 טרעה רע ,עמעליד ןיימ ןגעוו ןלייצרעד טשינ םיא ףרַאד ךיא .ךימ ןעק סָאװ

 ,זנַאג א יו עכריּפ ךיא זַא ןָאפעלעט ןפיוא ןיוש
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 ,רעהַא רימ וצ ךיילג טמוק ? טורייב ןיא ןעשטומ ךיז ריא טפרַאד סָאװ --

 ןיוש ךייא רימ ןלעװ ָאד --- קינסַאװק רָאפ רימ טגָאלש -- !גרעבמַאב ןייק

 ,ןכַאמ טנוזעג

 רערעדנַא ןַא .טכירעג טשינ ךיז ךיא בָאה גנודַאלניײא רעקיצרַאה ַאזַא ףיוא

 ןרעװ וצ טגַאװעג בָאה ךיא סָאװ רימ ףיוא טַאהעג לביארַאפ רָאג טלָאװ

 ןָאיַאר ןייז ןיא טקנוּפ קירעזייה

 רערָאפטימ עניימ .,ןטַאט ַא יו ןעמונעגפיוא ךימ טָאה קינסַאװק גניווריוא

 טימ טגרָאזרַאפ ןעמעלַא ייז טָאה רע ,רעגַאל ןיא ןייג טזָאלעג טשינ רע טָאה

 ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ עלַא רימ ןבָאה ןסעגעג ,ריטרַאוװק ןייז ןיא ןרעמיצ

 ,רענייר ַא ןיא ןגײלנײרַא ךיז ןסייחעג דלַאב רע טָאה ךימ ,טייל-רעטילימ

 -סינַאהָאי ןופ (רעטסעווש-ןקנַארק) "סריונ; עשידיא ַא ,טעב רעטעבעג-סייוו

 ךימ געט עטלייצעג ןיא ןוא רימ םורַא טעידַאּפעג טָאה עקירפַא-םורד ,גרוב

 ,סיפ יד ףיוא טלעטשעג

 ךָאנ .(עיצַאיװַא) *סרָאפ-ריע; ןיא טנידעג גניווריוא טָאה המחלמ רעד ןיא

 "ילבעגנבעל יד ןפלעה וצ דנַאלשטייד ןייק ןרָאפעגקירוצ רע זיא המחלמ רעד

 עטריפעגנָא-טסעב יד ןופ ןעוועג ןענייז ןָאיַאר ןייז ןיא ןרעגַאל יד .ןדיא ענעב

 ןגעק .קילב ןייז רַאפ טרעטיצעג ןבָאה ןשטייד יד .ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא

 "רעד בָאה ךיא ,ןילּפיצסיד עשירעטילימ עגנערטש ַא טדנעװעגנָא רע טָאה יז

 ןטלַאה טשינ ףרַאד ךיא ןעמעוו רַאפ טניירפ ןטנעָאנ ַא ןגניווריוא ןיא טליפ

 ןַא טגערפעג ןוא ןַארָאד טימ םעלבָארּפ ןיימ טלייצרעד םיא בָאה'כ .תודוס ןייק

 זיא ןענַאד ןופ ,דנַאלשטיײד ןיא ןגירקניײרַא ךיז ןזומ ייז זַא ךיוא טלַאה רע .הצע

 ...קילגמוא ןַא רָאג זיא ךיירטסע ןיא . ,.ןָאט וצ סעּפע רעגנירג

 צ

 רענַאלא ןיא ןבעגעג ךיא בָאה גרעבמַאב ןיא טרעצנָאק ןטשרע ןיימ

 יד ןיא ןדייל ןוא תורצ גונעג טימ ןעזעגנָא טַאהעג ןיוש ךיז בָאה'כ .ענרעסַאק

 יװ סנױזַא רָאנ ,ןריטרעצנָאק וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא'ס ואוו ןרעגַאל

 ענעריּפַאּפ,, ןיא ןעניואוו ןדיא .טניואוועגייב טשינ ךָאנ ךיא בָאה גרעבמַאב ןיא

 ןטלַאהעג רעטילימ עשטייד סָאד טָאה סעמרַאזַאק עסיורג יד ןיא ."ךעלרעמעק

 עכלעוו וצ ןעגניר ענרעזייא יד ןבילבעג ךָאנ ןענייז טנעוו יד ןיא .דרעפ עריא

 טלייטעגוצ ןעמ טָאה דיחי רעדָא ,החּפשמ רעדעי .דרעפ יד ןדנובעגוצ טָאה'מ

 -טנעוו ענעריּפַאּפ טימ טמױצעגּפָא סע ןוא עמרַאזַאק רעד ןיא חטש ןסיוועג ַא

 ץלַא ןעזעג יוו-ייס ןעמ טָאה ריּפַאּפ ןקיד םעד ךרוד ...הציחמ ַא רַאפ ךעל

 ןעוו ,ןטנוװָא יד ןיא ךָאנ טסעומש רעו .ךעלרעמעק יד ןיא רָאפ טמוק סָאװ
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 ליפעג ַא ןבעגעג טרָאפ רעבָא טָאה'ס ,..לטכיל ַא ,לּפמעל ַא ןדנוצעגנָא טָאה'מ

 ,.."תודיחיב; ןופ

 ןציז וצ .עמרַאזַאק רעסיורג ַא ןיא ןבעגעג ךיא בָאה גנולעטשרָאפ ןיימ

 טשינ ןענייז קנעב עכעלטע יד .ןעגנערבטימ סעּפע טפרַאדַאב רעדעי טָאה

 ןוא רענעמ ,ןעיורפ -- ןדיא רעטנזױט יד ייז ףיוא ןצעזוצסיוא גונעג ןעוועג

 ןופ בור סָאד .ןירַא ענרעסַאק ןיא טּפוטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו -- רעדניק

 ,גנולעטשרָאפ ןיימ ןופ טייצ עצנַאג יד סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג זיא םוקילבוּפ

 דובכל לשעמרעק ַא טרישזנַארַא קינסַאװק טָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 םעד ןופ סרעיײטשרָאפ יד ןדַאלעגנייא ךיוא טָאה רע .עטיווס ןיימ ןוא רימ

 ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ,ןקיגסַאװק קנַאד ַא ,זיא'ס ואוו טעטימָאק-רעגַאל

 :ןרָאטקַאדער ."טרָאװ רעזנוא; (תויתוא עשינייטַאל טימ) גנוטייצ עשידיא

 ךיא בָאה לשעמרעק םעד ייב .םיובנענעט .ב ןוא גייווצדנע .ל ,ןייטסגנוי ,מ

 .עמַאד ַא טימ טנעקַאב ךיז

 עמַאד יד ךיז טָאה -- ןיטסינַאיּפ ַא ןיב ךיא ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 ייב ָאלָאס ליּפש'כ ןוא ןטנַאלַאט עגיה יד רינַאּפמָאקַא ךיא -- טלעטשעגרָאפ

 ,ןַאמָארג ַאינַאט זיא ןעמָאנ ןיימ .ןעגנומענרעטנוא עלַא

 עכעלטע זנוא רַאפ טליּפשעג ןוא ןטעב טזָאלעג טשינ אקווד ךיז טָאה יז

 יקסוועשזרא סָאװ ,?ָאטרעשטנָאק-עשרַאווק יד ךיוא ,סעיציזָאּפמָאק עשיסַאלק

 קיצרַאה רעייז יז ןבָאה רימ .ןעגנולעטשרָאפ עניימ ףיוא טליּפשעג טָאה

 !ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןירעלטסניק ַא -- טשינ עגַארפ ןייק ,טרידָאלּפַא

 -- גרעבמעל ןיא ןיצידעמ-רָאטקָאד רעטסואווַאב ַא ןעוועג זיא ןַאמ ריא --

 זה ןופ ןפורעגסױרַא םיא ןבָאה סיצַאנ יד -- קינסַאװק ןײרַא רימ טמיור

 ...ןגיוא יד ןיא ריא רַאפ ןסָאשרעד םיא ןוא

 ןקיטכערּפ םעד ןיא גָאטיײב ןבעגעג ךיא בָאה טרעצנָאק ןטייווצ םעד

 ןיא ןדיא רעטרעדנוה ןעייטש ,רעטַאעט םוצ וצ-םוק ךיא .רעטַאעט-טָאטש
 רע ,ןעוועג טשינ זיא קינסַאװק ,ןסָאלשרַאפ זיא רעטַאעט סָאד לייוו ,ןסיורד
 -ַאב'ס ,ריט רעד ןיא ּפַאלק ךיא .ןגרָאזרַאפ וצ סרעקיטכיוו סעּפע טַאהעג טָאה

 רע טנפע סָאװרַאפ :םיא גערפ'כ .יאדווַא רעעזפיוא ןַא ,שטייד ַא ךיז טזייוו

 : זיא ץורית ןייז ? רעטַאעט סָאד טשינ

 ,(ןשטייד יד רַאפ) עינָאפמיס רעגרובמַאה יד ָאד טליּפש טנוװָא טנייה ---

 -ץגסיוא ,ןטנעמורטסניא יד טגיילעגסיוא ןיוש ןגיל עניב רעצנַאג רעד ףיוא

 ןענעק ךיא לע עשז"ױזַאיװ ,סרעדנעטש-קיזמ יד טימ ןלוטש יד טלעטש
 ליוו רֶע ביוא -- רעטַאעט סָאד ןענעפע וצ םיא לעפַאב ךיא ? טרעצנָאק ןבנעג
 יד ןרעטיצ ייז רַאפ) *סייּפ-םע, רענַאקירעמַא יד וצ ןרינָאפעלעט לָאז'כ טשינ
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 ןדיא יד טזָאלעגנײרַא ןוא רעטַאעט סָאד טנפעעג טָאה שטייד רעד .(ןשטייד

 זיולב טזָאלעג ןוא ןטנעמורטסניא יד ךעלגעמ טייוו יו טקורעגּפָא ןבָאה רימ

 טרעצנָאק ַא ןבעגעג ךיא בָאה םורַא ױזַא ,ןטירטפיוא עניימ רַאפ ץַאלּפ גונעג

 יד רַאפ ...סרעקיזומ יד ןָא ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא טימ טלגנירעגמורַא

 ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןיקסװעשזרַא ןופ ןליּפש סָאד ןרעה וצ גונעג ןעוועג זיא ןדיא

 ןלָאז ייז זַא עּפורג-ןרָאטַאמַא רעד ןופ עקינייא ןדַאלעגנייא בָאה ךיא ,זיולב

 וצ טריטנולָאװ ָאי טָאה ןירעגניז עגנוי ַא ,םלוע ןרַאפ ןגָארטרָאפ סעּפע ךיוא

 ערעדנַא יד ; ןַאמָארג ַאינַאט ןופ טרינַאּפמָאקַא ,ךעלדיל-סקלָאפ עכעלטע ןעגניז

 ...טיירגעגוצ ןעוועג טשינ ןענייז

 ערטסקע געװ ןפיוא ןבעגעגטימ רימ טָאה קינסַאװק טניירפ רעביל ןיימ

 ןיא ריטרַאוװק רעיינ ןיימ רַאפ ערדלָאק ַא ןוא ךעלכיצ ,רעכעלייל ךיוא ,זיּפש

 ןלעטשוצ טשינ ןטרָאד רימ ןעמ טעװ סָאד זַא טרעכיזרַאפ רימ טָאה רע .ןעכנימ

 גרעבמַאב ןופ ןדיא ערעייט יד טימ טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ ,(ןפָארטעג טָאה רע)

 ןייק קירוצ ןטרָאד ןופ ןוא טַאטסכייא ,ףָאה ןייק *ךרדב/, טזָאלעגסױרַא ךיז ןוא

 .ךרדל-הדיצ ןעמענ ןוא םעטָא םעד ןּפַאכוצּפָא ,ןעכנימ

 .ןבעל-ןָאיַאר ןוֿפ
 : 1947 ,ינוי ןט13 םעד ,קיטיירפ ,*טרָאװ רעזנוא;

 ןופ חילש רעד טרעדנַאװ ןכָאװ 14 ןיוש .,זנוא ייב וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה,

 ןופ ןרעגַאל יד רעביא ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ,ןײארַאפ-ןטסיטרַא רענַאקירעמַא

 תעשב .סיוארָאפ םיא טפיול םור ןייז ןוא טרעדנַאװ רע .הטילּפה-תיראש רעד

 גגוכַאמטנַאקַאב רעד טימ ןטַאקַאלּפ יד טּפעלקעצ רעגַאל ןיא זנוא ייב טָאה ןעמ

 ,טרעצנָאק ןקיד'העשיירד ןייז טימ זנוא ייב ןטערטפיוא טעוװ ווָאקָאלבַאי זַא

 -יואוונייא-רעגַאל ייר ַא ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה סע זַא רעדנואוו ןייק טשינ זיא

 סע סָאװ עיסימ עקילייה יד טרעלקרעד םלוע ןקירעביא םעד ןבָאה סָאװ סרענ

 רעד' -- ןעמָאנ םענעדײשַאב ןטימ טסיטרַא רענַאקירעמַא רעד סיוא טריפ

 בױהנָא ןרַאפ העש ַא ןיוש זַא רעדנואוו ןייק טשינ ךיוא זיא סע ןוא י! ץַאיַאּפ

 רעטלוב ַא -- םלוע ןקידנטרַאװרעד ַא טימ טקַאּפעג לופ ןעוועג לַאז רעד זיא

 ,םיל-רבעמ ןופ טרָאװ-טסיירט ןשידיא ַא ךָאנ טשרוד םעד ןופ זייװַאב

 -רעייפ רעטרעוו ןוא גוצנָא ץַאיַאּפ ןסייוו ןייז ןיא זנוא רַאפ רע טייטש;

 -נקלעוו ַא יװ רעטרעוו עקיזָאד יד לַאז רעד טּפַאז .ןירַא לַאז ןיא ןלַאפ עקיד

 טימ רעביא ךיז רימ ןגָארט .ןגער ןקידנשירפרעד ןופ סנּפָארט יד םולב עקיד

 "גוא סעיצַאנ עטקינייארַאפ יד טפרַאװ רע ואוו ,קרָאידוינ ןייק ץַאיַאּפ רעזנוא

 ַא ךיז טסייר -- '! ןבעל ךימ טזָאל' .סיפ יד וצ תמא ןכעלקערש ןטעקַאנ רעז
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 טרירעג ןרעװו סע יו טליפ רעדעי ןוא ,ןשינעפיטיץרַאה ענייז ןופ יירשעג

 רע טקידייטרַאפ טָא .המשנ רעטקיטייוװעצ ןייז ןופ סענורטס עטסרַאבליפ יד

 !ןסיוועג-טלעוו םעד ןופ טייקיטכערעג טרעדָאפ !ןסערעטניא ערעזנוא ךָאד

 עדַאיעלּפ ַא ,עטכישעג רעלופמור רעזנוא ןופ רעקיטש סױרַא ךיז ןעלקיוו סע

 םעד ןיא ןבירשרַאפ תויתוא ענעדלָאג טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,םירוביג ןדיא וןפ

 -- טנעמָאמ רעד טרעדָאפעג סע טָאה .טלעוו רערָאג רעד ןופ ךוב-עטכישעג

 ,טולב רעייז םזיטָאירטַאּפ ןופ חבזמ ןפיוא ןלַאעדיא-סטייהיירפ רַאפ ייז ןבָאה

 טעברַא רעלופימ ןוא רעגנַאל-ןרָאי ןיא ןבָאה ייז ; ןבעגעגקעװַא ןגעמרַאפ רעייז

 "ופ ןענָאילימ קידנסײרסױרַא ,טקנעשעג ןעגנודניפרעד עיינ טייהשטנעמ רעד

 -ָאלּפיד רעד ןיא ןטלַאטשעג עטסכעלרעה יד ;סמערָא ס'תומה-ךאלמ םענ

 -הכולמ ןוא סרעשרָאפ ,עטנרעלעג ,ןפָאזָאליפ ,סרעקנעד עטסערג יד : עיטַאמ

 ? ןבילקעג סע טָאה סָאװ ןוא ; טייזרַאפ קלָאפ עשידיא סָאד טָאה סָאד .רענעמ

 ?טלָאצַאב טלעוװ יד טָאה סָאװ טימ ?ןָאטעג טלעוװ יד םיא רַאפ טָאה סָאװ

 !ןבעל זנוא טזָאל :רעטרעװ עקידנסיירצרַאה יירד -- רעפטנע ןייא

 ןייז טימ .עסַאמ יד ךעליירפ טכַאל ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןציוו ךיז ןטיש;

 טריגיריד רעלטסניק רעד .רעדנואוו רע טזייווַאב עלעקעטש-ףושיכ ןרַאבעזמוא

 ןעיורפ ,רענעמ ןופ ןעמיטש ערעדנוזַאב יירד ןיא ,רעטַאעט עצנַאג סָאד ןוא

 זיא סָאד י! טגרָאזעג טשינ' : ןצרַאה ןצנַאג ןופ ןוא רעטנומ טפור רעדניק ןוא

 -תיראש רעד ןזָאלרעביא ליוװ ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה סָאװ הנתמ עקניניילק יד

 ז םיאנוש ערעזנוא שינעקיּפעצ ףיוא --- ! טגרָאזעג טשינ' ; הטילּפה

 יִצ ,םלוע-רענַאל רעד טכַאל ךעלדנעמ-םחנמ עקיטנייה יד ןופ ךיוא;
 -ָאלבַאי טימ טלדנַאהרעטנוא רע יװ ,רעייטשרָאפ רעזנוא טשינ ןעד ריא טעז
 רעד ןיא רעסעלש ןייק בשות רעזנוא טשינ ןעד טיוב ? טרעצנָאק ןגעוו ןווָאק
 יד ןיוש טלייצ ןוא ןובשח סלדנעמ-םחנמ טשינ ןעד רע טכַאמ ?ןטפול
 ,,. (י .ה -- ןרַאלָאד) ? !עכייוו'

 ןייש ןיא טייטש דלַאב ןוא ;ץַאיַאּפ רעד טדניוװשרַאפ טונימ ןייא ףיוא;
 ַא :'רעשַאװ-רעלעט' רעמערָא ,רענעגיובעגנייא ןַא ןרָאטקעלּפער יד ןופ
 ,רעטלע רעד ףיוא זומ סָאװ ,רעדניק ענעגייא ענייז ןופ ןסיוטשרַאפ רעטָאפ
 ,טיורב לקיטש ןקורט ַא רַאפ גָאט ןצנַאג ַא ןטעברַא ,עקירעמַא ןיא אקווד ןוא
 ,רעפוקרַאפ-ןסָאריּפַאּפ םעניילק םענופ לרוג םעד וצ לרוג ןייז זיא ךעלנע יו
 קיגַארט לפיוו .ןגער םענופ םורַא ױזַא ךיז קידנציש ,טנַאװ רעד ייב טייטש סָאװ
 ןייז ןיא ץרַאה לפיוו ;טלעק ןופ טרעטיצ סָאװ לכלוק ןיד ןייז ןיא טקעטש

 יו ןסָאריּפַאּפ עשז-טפיוק ,עשז-טפיוק' : ןשטנעמ עקידנלייא-ייברַאפ יד וצ ףור

 ; המחלמ רעד רַאפ ןופ ךָאנ ןדיא עשילוּפ יד טנַאקָאב ױזַא זיא סָאװ דיל ַא --
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 ןוא קָאטסילַאיב ,ענליוו ןופ סָאטעג יד ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ דיל ַא

 ןייק ןרָאװעג טקישעג ןוא 1922 ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא סָאװ ; ענדָארג

 ,רעטומ ןייז וצ ווירב ַא ןיא עּפָאריײא

 ,ןבעל ןשינַאקירעמַא ןכעלגעט-גָאט ןקיטנייה ןיא סנביוהעג ןייק ָאטשינע

 םעד טרָאד טרילרַאפ הנותח ַא וליפַא ,קידעכָאװ ןוא יורג זיא ןטרָאד ךיוא

 טּפוז'מ ,שיפ טסע'מ -- רעליּפשיוש רעטבַאגַאב רעד זנוא טלייצרעד -- ץייר

 ,.. םײהַא ךיז טייגעצ ןעמ ןוא םינתוחמ יד טדערַאב'מ ,ךיוי ענרעדליג יד

 זנוא ליו רע ,סעשיטנַאמָאר טכוז ,ץַאיַאּפ רעד ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה;,

 סעצרּפ יו ,םיא טימ רימ ןרעדנַאװ ,ךיז טימ טימ זנוא טמענ ןוא ןקיווקרעד

 רעד רַאפ הנתמ עקיסַאּפ ַא ,הנתמ ַא ןכוז ןוא 'תונתמ יירד' יד ןופ סהמשנ

 ףיוא לטעטש ןשידיא ןקילָאמַא ןיא ּפָארַא ךיז ןזָאל רימ .!הטילּפה-תיראשי

 טרעכיזרַאפ -- 'סעינעשַאלגירּפ ןייק טשינ ןפרַאד רימ' .הנותח רעשידיא ַא

 ,םכותב רימ ןוא ָאד זיא לטעטש עצנַאג סָאד --- ווָאקָאלבַאי

 עצנַאג סָאד ןוא לצנעט ַא ןחדב רעד טצנַאט סָאד ? ןּפַאלק סָאד ריא טרעה;

 ןויער ןפיוא טשינ ךייא טמוק .טקַאט םוצ ןּפַאלק םינתוחמ יד ,םוקילבוּפ

 -ַאגנַא ןליּפש םוצ םוקילבוּפ סָאד טָאה רעלטסניק רעד' :רעטרעוו סריּפסקעש

 רעד ,רע טייטש ?'רעטַאעט ןופ זיירק ןטפושיכרַאפ ןיא ןגיוצעגניירַא ,טרישז

 טנרעל ,הבותכ יד טנעייל ,הּפוח יד טלעטש ,הנותח רעד טימ ןָא טריפ ,ץַאיַאּפ

 ...לזעלג סָאד ןכָארבעצ טרעוו שער ןטימ ןיא '. . .תא-ירה' ןגָאז ןתח םעד

 ! בוט-לזמ

 רעטנענ ליפ טשינ זנוא זיא יצ רעבָא .הנותח עשידיא ַא זיא ןייש רעייז;

 רעזנוא טָאה סָאד ? לארשי-ץרא ןיא םיצולח יד ןופ קרעװ סָאד רעכעלבייל ןוא

 טרירטסנָאמעד זנוא ףוס םוצ רעבירעד ןוא ןענַאטשרַאפ טוג ווָאקָאלבַאי טניירפ

 ,סקיב ןייז ףיוא טרַאּפשעגנָא רמוש רעד לארשי טמיורט ,'רמוש רעד לארשיז

 ענעסירעגסױרַא ,רעדלעפ עקידנעילב עקימורַא יד רעביא טרעדנַאװ קילב ןייז

 טשינ טעָארד יצ ,וצ טוג ךיז ןרעה ,םיא טימ ןעמַאזוצ ,רימ ןוא ,רבדמ םענופ

 םעד טשינ ןעד רימ ןרעה .בושי םענענַאטשטנַא-שירפ םעד רַאפעג ַא ץעגרע

 טײזרַאפ ,לדלעוו ןטנעָאנ ןיא ּפָא ךיז טגָאלש סָאװ יַארָאה' םענופ לוק-רעדיוו

 לסקַא ייב לסקַא ,זנוא ןופ רעדעי זיא טיירג ? םיצולח עשידיא ןופ טנעה טימ

 םענעגייא ןרַאפ טולב ןּפָארט עטצעל סָאד ןבעגקעװַא ,רמוש םעד לארשי טימ

 -יטכיר רעד ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ םירמוש יד טימ ןעמַאזוצ ; דנַאלרעטָאפ

 רעטרעװ עטצעל יד סא רימ ןרעה .םיאנוש יד ןבירטרַאפ ןוא טייצ רעק

 "סייו רעד טימ טקעדעגוצ םיא ןבָאה ייז תעשב ןוא ,לארשי דלעה םענופ
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 טָאה סָאװ 'הוקתה' רעד טימ טשימעגסיוא גנַאזעג רעייז ךיז טָאה ,ןָאפ רעיולב
 ,םוקילבוּפ ןצנַאג ןופ ןסירעגסיױרַא שימרוטש ךיז

 ליפ ,ליפ סעּפע ןעוועג זיא סָאד : ןעוועג סָאד זיא טרעצנָאק ןייק טשינ;
 ,"ןייטשניבור --- .סרעזעידנַארג

 230 לטיּפַאק

 ץענערג יד ע'יבנג ךיא

 וצ ךייא ןגינעגרַאפ סָאד ןבָאה ןיוש רימ ןלעװ ןע

 ןטייז עלַא ןופ ךימ ןעמ טגערפ -- ? ןעכנימ ןיא ןרעה ןוא ןעז |6/

 ,*לָאה-סעמ טניָאשזד; ןיא

 ןרעה טשינ ךימ טעװ ריא זַא רעגנעל ןבעל טעוװ ריא ---

 ,ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד ,דלודעג טָאה -- ךיז ךיא לציוו --

 ,רעכליב ןענייז ייז

 לַאנָאסרעּפ ןטימ ןייא-ייטש ךיא .רעמיצ םענעגייא ןיימ ןיוש בָאה ךיא

 עשידָאמטלַא ןַא ,לטעב ןרעזייא ןַא ןופ טײטשַאב לבעמ ןיימ .?ַארנוא; ןופ

 לכיצ ַא ןשיק ןפיוא ןָא-יצ ,ךעלייל ַא סיוא טײרּפש ךיא .לקנעב ַא טימ עפַאש

 ,לעטָאה ןקיסַאלקטשרע ןַא ןיא טסַאג ַא יוװ ךיז ליפ'כ ןוא

 "וצניירַא ךיז סיוא רימ טייג תויח סָאד זַא ,ןרעבייג רַאפ ךיז ױרטרַאפ/כ

 ףיוא קוק ַא ןּפַאכ עקַאט ןוא ןענועמש ,ןַארָאד טימ ןעז ךיז ךיירטסע ןייק ןּפַאכ
 יד ...טרירוזנעצ ןרעוו ווירב יד ,קיסעמלגער טשינ זיא טסָאּפ יד .ןעלעטָאמ
 ןטימ ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה רימ .רעסעב ןרָאװעג טשינ זיא גנודניברַאפ-ןָאפעלעט
 רע טשינ זיא .ןָאפעלעט םוצ ןענועמש ןפורעג ייז ןבָאה ,זדניל ןיא *טניָאשזד;

 ,רימ וצ טדער רע סָאװ טרעהעג בָאה ךיא טשינ ןוא ןענַאטשרַאפ ךימ טָאה

 -כיוו טימ ןעמונרַאפ רעייז זיא רע .ןיהַא ןעמענ טשינ ךימ ןעק רעבייג
 : םיא גערפ ךיא ,םינינע ערעקיט

 ןענעבנג וצ ןריבורּפ ןײלַא לָאז ךיא ,ןַאלּפ ַא ןעוועג טלָאװ רשפא ,םעס ---

 ? ךיירטסע ןייק ןּפַאכנײרַא ךיז ןוא ץענערג יד

 ,םעד ןגעק טשינרָאג טָאה רעבייג םעס

 -- ןָא רימ רע טגָאז -- געוו ןפיוא (תורצ) *לבָארט, וטסָאה רעמָאט --

 ,ןטכַארטוצ סעּפע ןיוש לעוו ךיא .?טניָאשזד, ןיא רימ ףיוא ךיז ףוררַאפ

 -עטילימ עניימ ,ןבעגטימ טשינ רימ רע ןעק סָאד -- ןריּפַאּפ עלעיציפָא
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 טימ ןגירק ךיא לע סענָאז ערעדנַא יד ןוא ךיירטסע רַאפ ןריּפַאּפ עשיר

 ,רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע

 ,*סּפישזדע ןייק סיוא טשינ ןלעפ גרובצלַאז וצ טריפ סָאװ ײסָאש ןפיוא ---

 ,גָאטרַאפ דלַאב ןגרָאמ --- הצע ןַא רעבייג רימ טיג --- ןליבָאמָאטױא ,סקָארט

 ַא טימ ןָא זייוו) *דיִאר א (רעגניפ) םָאט/ ןוא ײסָאש םייב קעװַא ךיז לעטש

 ןיא עדָאטעמ ענעמונעגנָא ןַא ,ןעמענטימ ךיד לָאזמ טסטעב וד זַא רעגניפ

 .(עקירעמַא

 רעשירעטילימ רעטשרע רעד .ןענַאטשעג טשינ גנַאל ךיא ןיב ײסָאש םייב

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה לעמ טימ ןדָאלעגנָא קָארט

 .רעפָאש םעד ךיא גערפ -- גרובצלַאז ןייק טסרָאפ ---

 זַא ,השעמ ַא םיא לייצרעד ךיא .רעפטנע ןייז זיא -- ! גרובצלַאז ןייק --

 ןגעוו גרובצלַאז ןיא ןייז זומ'כ ...ןרָאװעג עילַאק סעּפע זיא *ּפישזד; ןיימ

 ?ןיהַא ןעמענטימ ךימ רע ןעק רשפא ...םינינע עשירעטילימ

 ןפיוא ףױרַא ךיז ּפַאכ ךיא .רעפָאש רעד ךימ טעברַאפ -- ! ףיױרַא ךירק --

 ןַא יו ןעזסיוא ןוא לעמ טימ ןרימשסיוא טשינ ךיז לָאז'כ ךיז טיה ךיא .קָארט

 -סנבעל ןייז רימ טלייצרעד רעּפָאש רעשירעטילימ רעד .רעקעב רעקסריציּפָא

 ךיא .סערעטניא ןטכַאמעג טימ וצ-עקמָאב ןוא סיוא םיא רעה ךיא ,עטכישעג

 ...ץענערג טייז רענעי ףיוא ןייז טלָאװעג ןיוש טלָאװ

 -רעד'מ ? זיא סָאװ ! הרצ ַא -- ץענערג רעשיכיירטסע רעד וצ קידנעמוקוצ

 ןרָאפנײרַא דנַאלשטייד ןופ קָארט ןשירעטילימ רענַאקירעמַא םעד טשינ טביול

 םעד ףיױא !לעמ טימ קעז יד טימ ןָאט ןעמ לָאז עשזיסָאװ .ךיירטסע ןייק

 ,ךיירטסע ןופ קָארט ןשירעטילימ רענַאקירעמַא ןַא ןקישסױרַא ןעמ ףרַאד

 סע טעװ טלָאמעד ,ןטייווצ ןפיוא קָארט ןייא ןופ לעמ יד ןדָאלרעביא ףרַאד'מ

 -ארטס יד רעבָא ,םרָאפינוא רענַאקירעמַא ןַא עקַאט גָארט ךיא .ךעלצעזעג ןייז

 סע טײטשרַאפ קָארט רעזנוא ןופ רעפָאש רעד .טשינ ךיא ייטשרַאפ עיגעט

 ךיז ךיא ּפַאכ לייוורעד .ךַאװ-ץענערג רעד טימ ךיז טרעּפמַא רע ,טשינ ךיוא

 ךיא *! םייח ךליו; ןוא עקטַאגָאר רעד ייב געוו ןקיטייז ַא ךרוד ריצַאּפש ַא

 ,טייז רעשיכיירטסע רעד ףיוא ,לזמ טימ ,ןיוש ןיב

 "רעד ,*ּפישזד; ַא ןיא ריציפָא רענַאקירעמַא ןַא ץענערג יד רעבירַא טרָאפ'ס

 טימ קָארט ןיימ ךרוד טשינ טזָאל'מ, .קָארט ןטימ השעמ יד םיא ךיא לייצ

 קָארט ןשיכיירטסע ןַא ןרישזנַארַא ןרָאפנײרַא ךיא זומ ,גרובצלַאז ןייק לעמ

 טעברַאפ ריציפָא רעד ,קיטכיוו ךיז ךיא ךַאמ --- "לעמ יד ןעמענפיוא לָאז סָאװ

 םיא טעב'כ .ןיירַא טָאטש ןיא ךיילג ךימ טריפ רע ,*ּפישזד; ןיא םיא ןבעל ךימ

 ,"סַאיַאה; ןופ סיפָא םעד ייב ןזָאלרעטנורַא ךימ לָאז רע
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 ,ןסיוו ןלעוו ייז רעקינייו סָאװ .ןייג טשינ רימ ךיז טליוו *טניָאשזד; םוצ

 רעד ,טסַאג רענַאקירעמַא ןַא ךיא ןיב *סַאיַאה; ןיא .ןייז טעו רעטניזעג ץלַא

 ביג ךיא ,ףיוא טוג רעייז ךימ טמענ ןיוודוג רעטסימ *סַאיַאה; ןופ רָאטקעריד

 ,זירַאּפ ןיא ןגורקיינ ןופ ,קרָאי-וינ ןיא יקספָאסַא קיזייא : ןופ ןסורג רעביא םיא

 -"ןָאשייליר-קילבָאּפ; רעד זַא ךיוא םיא לייצרעד'כ .ןעכנימ ןיא ןענַאמסָארג ןופ

 ןייק בורקב טמוק ןייטסרוב ןיטרַאמ קרָאי-וינ ןיא "*סַאיַאה, ןופ רָאטקעריד

 טָאה קרָאי-וינ ןיא *סַאיַאה; רעד סָאװ ווירב ַא ךיוא םיא זייוו ךיא .ןעכנימ

 "סיורַא רימ לָאז'מ ,עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגסױרַא ןיב'כ רעדייא ,ןבעגעגטימ רימ

 רימ רַאפ ןָאט וצ טיירג זיא ןיוודוג רעטסימ ,ךעלגעמ סָאװ ץלַא טימ ןפלעה

 רע .טשינ רע טָאה ןדניל ןייק עיצַאטרָאּפסנַארט ןייק רעבָא .ןעק רע סָאװ

 "ןַאב ַא ןפיוק ךיא ןעק טייקיניילק ַא רַאפ .ןַאב רעד טימ ןרָאפ וצ רימ ט'הצע

 רע ןוא ןקרַאמ עשיכיירטסע רימ טיג רע .ףָאה-ןַאב ןופ עסַאק רעד ייב טעליב

 ,ןטסיליוװיצ טימ ייר עגנַאל ַא טייטש עסַאק רעד ייב ,ףָאה-ןַאב םוצ ךימ טמענ

 -ךיוה ןַא טמוק יו :יאדװַא ייז טרעדנואווס .ערַאװ ַא רימ רַאפ ןכַאמ ייז

 רעשיכיירטסע רעלַאקָאל רעד טימ ןרָאפ וצ ריציפָא רענַאקירעמַא רעקיגנַאר

 רענַאקירעמַא יד ךימ ןעּפַאנשרעד רעמָאט ,טיוה יד טרעטיצ רימ ףיוא ? ןַאב

 .ןַאב רעליוויצ רעד טימ ןרָאפ געמ ךיא יצ טשינ וליפַא סייוו'כ .?ס'יּפ-םע;

 עכעלטע טימ ךיא רָאפ דיישגעוו רעגַאל םוצ .זדניל ןייק םולשב ןָא םוק'כ

 גנושַאררעביא סנועמש ןוא סַארָאד ןלעטשוצרָאפ ךיז טכייל זיא'ס .ןעיײװמַארט

 ,ץעװַאסַארק ַא ערה-ןיע ןָא זיא עלעטָאמ .ןעזרעד םיצולּפ ךימ ןבָאה ייז ןעוו

 ןייק ןכַאמ טשינ ץלַא ןעק'מ .טייצ רעד ךרוד טלשטנעמעגסיוא ךיז טָאה רע

 ,..להומ ןייק ָאטשינ -- תירב

 ךיא ןעוו טקישעגסױרַא בָאה ךיא סָאװ רעכיב יד זַא רימ טלייצרעד ַארָאד

 רעצנַאג רעד .ןעמוקעגנָא ךעלדנע ןיוש ןענייז ,קרָאייוינ ןיא ןעוועג ךָאנ ןיב

 ןעזעגנָא טשינ ןבָאה ןדיא ךס ַא .רעכיב עשידיא יד טימ ךיז טקיווק רעגַאל

 עקיבייא סָאד רימ טשטניוו'מ ,גנַאל-ןרָאי ןיוש ןגיוא יד רַאפ ךוב שידיא ַא

 ,ןבעל

 ןופ טקיש ַאלעב עטנַאט יד סָאװ רעדיילק ןוא ןטעקַאּפ-זייּפש יד --

 רעבָא -- ַארָאד רימ טלייצרעד -- קיסעמלגער רעמ ןָא ךיוא ןעמוק ,עקירעמַא

 ןועמש .ןטביזסיוא םוש ןייק ָאטשינ לייוורעד ךָאנ זיא ץעגרע ןרירגימע ןגעוו

 ,לקנָא ,ריא סָאװ ,ןריּפַאּפ עלַא רעבָא ,"טניָאשזד; ןיא ,"סַאיַאה; ןיא רדסכ טפיול

 ךיירטסע ןופ .טרָא םענופ טשינ ךיז טריר'ס ןוא ןגיל ,טקישעגסױרַא ןיוש טָאה

 ...ןדיא קינייװ רעייז סױרַא ללכב ןרָאפ

 "עגוצ ,טכיררַאפ סע טָאה רע .עלעגעוו ַא טּפַאטרעד ץעגרע טָאה ןועמש
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 רַאפ ךיז ץלעמש ךיא ןוא עלעגעוו םעד ןיא ןעלעטָאמ םורַא ריפ ךיא .טברַאפ

 ,רעטומ ןייז טימ לרוחב קירָאי-14 ַא ךיז טניפעג קַארַאב סַארָאד ןבעל .תחנ

 עמַאמ ןיימ ,להָאװבעל יבייא --- רָאפ ךיז רע טלעטש --- יבייא ןיב ךיא --

 ןיימ ןסיוו רע ליוו -- ריא טקנעד סָאװ .עקירעמַא ןייק ךיז ןביילק ךיא ןוא

 ךָאד ףרַאד'כ ?עקירעמַא ןיא טפנוקוצ ַא רימ רַאפ סעּפע ָאד זיא'ס -- גנוניימ

 ! ןעמַאמ ןיימ ןגרָאזרַאפ

 ןטרַאװרעד טסנעק וד זַא ביולג ךיא -- םיא ךיא קיטומ -- יבייא ,ָאי --

 ץלַא ךָאנ טסנעק ,גנוי טסיב !טגרָאזעג טשינ ,עקירעמַא ןיא טפנוקוצ עטוג ַא

 רעד זיא יבייא : ןרָאװעג םייוקמ ןענייז רעטרעוו עניימ) ןבעל ןיא ןכיירגרעד

 "עס ןוא סַאג רעט10 ףיוא *ןסעטַאקילעד-וינעװע-דנַאקעס; םענופ תיבה-לעב

 ,רעטָאפ ןוא ןַאמ רעיירטעג ַא ,שטנעמ רעליואוו ַא רעייז זיא רע .וינעווע דנָאק

 ,(ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו ּפָא ץלַא ךָאנ רע טיה ןעמַאמ רעביל ןייז ןוא

 רימ .לרעטכעט ןוא יורפ ןייז טימ רעזייר בייל ,רענדָארג יד ןָא ןעמוק'ס

 ,ךיוא ייז ייב טשינ ךיז טריר עיצַארגימע טימ .ןעמַאזוצ ךיז ןריפַארגָאטָאפ

 "ןגירקסורַא; ךיז ןלָאז רענדָארג יד זַא גנוניימ רעד טימ ךיוא ןיוש ןיב ךיא

 ..."ןריזינַאגרָאק וצ סעּפע רעגנירג טרָאפ זיא ןטרָאד ןופ ,דנַאלשטייד ןייק

 "רַאפ וצ טשינ ידכ ןלייא ךיז זומ'כ ,ןרָאפוצקירוצ ןיוש ךיז ביילק ךיא

 רעדיוװ ןטרָאד ןופ ןוא גרובצלַאז ןייק טייג סָאװ ןַאב עקיצנייא יד ןקיטעּפש

 ;טשױטנַא רעייז זיא ַארָאד .ןעכנימ ןייק ץענערג יד ןענעבנג

 טפיול ריא ןוא ןעמוקעג טשרע טנייז ריא ? ריא טפיול סָאװ !לקנָא --

 ! םעטָא םעד ּפָא טּפַאכ ?קירוצ ןיוש

 רעד ףיוא ןעז טלָאװעג ןיוש ךיז טלָאוװ'כ זַא השעמ ַא ריא לייצרעד ייג ,ונ

 .י.ןעכנימ ןייק קירוצ געוו ןפיוא ,ץענערג טייז רעטייווצ

 ןזייוונָא רימ לָאז'מ טעב'כ ,טנוװָא ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב גרובצלַאז ןייק

 טציז'מ .קידעבעל רעייז זיא ןטרָאד ,*סָארק-דער, רעד ךיז טניפעג סע ואוו

 -עמַא טימ ךיז טלדור'ס ,טצנַאט'מ ,טליּפש קיזומ ,ןסיורד ןיא ךעלשיט ייב

 סעסריונ טימ ךיז ןעקַאב ךיא ,עטלעטשעגנָא-יַארנוא; ,ןטַאדלָאס רענַאקיר

 ףיוא (עעזנעבע ןבעל) ןירּפ ןיא םוירָאטַאנַאס-רעדניק םעד ןיא ןטעברַא עכלעוו

 ןירעטלַאװרַאפ עשידיא יד ךיוא זיא ייז ןשיווצ .ץענערג טייז רעשטייד רעד

 יד רעבירַא ךימ ןריפ ייז ,דנַאלגנע ןופ טנָאמײד טנעסילימ ,*טניָאשזד , ןופ

 ןצעמע ןגירק וצ טעּפש-וצ ןיוש זיא'ס ,ןירּפ ןייק *ּפישזד, רעייז ןיא ץענערג

 ןיא רעמיצ ַא טימ ךימ טגרָאזרַאפ'מ .ןעכנימ ןייק ןעמענטימ ךימ לָאז סָאװ

 ענייא .קיטשירפ ןטוג ַא טּפַאכעגנײרַא ךָאנ ךיא בָאה ירפרעדניא .עליוו רעייז

 "טימ ךימ טָאה ,ןעכנימ ןיא ןייז טפרַאדַאב יוו-ייס טָאה סָאװ ,סעסריונ יד ןופ
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 ןיא ןסעזעג ןיוש ךיא ןיב רעטעּפש העש עכעלטע טימ ,*ּפישזד, ןטימ ןעמונעג

 ,סע ןעמ טניימ רימ טשינ יװ -- ןעכנימ ןיא *לָאה-סעמ טניָאשזד;

 םישעמ ןטעברַא ןקַאילַאּפ יד

 ןריטיגַא וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ןישַאמ-עדנַאגַאּפָארּפ עשיליוּפ יד

 קירוצ ןרעקמוא ךיז ןלָאז ייז ?ס'יּפ-יד; עשידיא ןוא עכעלטסירק עלַא ןשיווצ

 -זיּפש וצ ייז טגָאזמ ,ןקילג ענעדלָאג ייז ףיוא ןטרַאװ סע ואוו ,ןליוּפ ןייק

 עכלעוו ,*סייּפ-יד , עשידיא עקינייא ,ןרָאפקירוצ ןרַאפ ךָאנ רעדיילק ןוא ךעלקעּפ

 -סגנונעפָאה ןוא טײקנפלָאהַאבמוא רעייז ןגָארטרעבירַא טשינ רעמ ןיוש ןענעק

 עקדנעוו רעד ףיוא ןּפַאכ ךיז ןזָאל ,ןרעגַאל יד ןיא רעגנוה ןוא ץומש ,טיײקיזָאל

 ,ןלױּפ ןייק קירוצ ןרָאפ ייז ןוא תוחטבה יד טימ ,תונתמ יד טימ

 ךימ טסייר'מ .ןרעגַאל יד רעביא רוט ןיימ ןצעזוצרָאפ ךיז ביילק ךיא

 -וצ רימ ןלעװ ירפרעדניא זַא ןיקסוװעשזרַא טימ ּפָא דער ךיא ,ןטייז עלַא ןופ

 ערעזנוא ּפָא םענ ךיא .סנַאלבמַא ןטימ ןעמענפיוא םיא ןוא זיוה ןייז וצ ןעמוק

 ןטייקידנעוװטיונ ערעדנַא ןוא דַאלָאקָאש ,ןטערַאגיצ ערטסקע ףיוקיכ ,ןענָאיצַאר

 ןרָאפ רימ .עזייר רעד וצ טיירג ךיז ךַאמ'כ ןוא ?סקעייּפ, ןשירעטילימ ןיא

 טּפַאלק ַאקשימ .זיוה סיקסוװעשזרַא ןבעל ּפָא ךיז טלעטש סנַאה .גָאטרַאפ סיױרַא

 טשינ טעז'מ ןוא טשינ טרעה'מ ,"הנוע ןיאו לוק ןיא; : ריט ןיא םיא ייב ןָא

 טגָאז ןוא ןכש רעזגורב ַא ןעמוקעגסױרַא זיא ,רעקרַאטש רע טּפַאלק .םענייק

 : הרושב יד ןָא זנוא

 ,ןלױּפ ןייק ןרָאפעגקירוצ ןענייז דניק ןוא יורפ ןייז טימ יקסװעשזרַא --

 ,ןרעגַאל יד ןיא רימ ףיוא ןטרַאװ ןדיא .ןשלח םוצ יוװ טליפעג בָאה ךיא

 סנַאלובמַא םעד טצעוװעריקרַאפ טָאה סנַאה ! טסינַאיּפ ַא ןָא טרעצנָאק ַא ביג ייג

 ךיא בָאה רעטעּפש ןרָאי טימ) *טניָאשזד; םוצ ןרָאפעגקירוצ ןענייז רימ ןוא

 יורפ ןייז ,רע .לארשי תנידמ ןיא יקסװעשזרַא ןָאמָאלָאס טימ ןפָארטעג ךיז

 ןבָאה רעדניק יד ,םי-תב ןיא טניואוועג ןבָאה רעדניק ייווצ ערעייז ןוא ַאינָארב

 יד ןוא ןליּפש-ָאנַאיּפ ןייז טימ ןוז רעד :ןעוועג םש-הנוק טלָאמעד ןיוש ךיז

 ,עקירעמַא ןיא טציא ךיז טניפעג החּפשמ-יקסוװעשזרַא יד ,לדיפ ןפיוא רעטכָאט

 ,(טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עקיטכיוו ןענייז רעדניק יד

 -ָאקער ןעמ .טסינַאיּפ ַא ןכוז טימ הנותח ַא ןביוהעגנָא רעדיוװ ךיז טָאה'ס
 רע זיא ָאנַאיּפ רעד ףיוא .ןייז ומשב שרוּפ טשינ ליווכ ,םענייא רימ טרידנעמ

 ,אלימ ,ןָאידרָאקַא ןפיוא ךיוא רע טליּפש רעבָא רַאפרעד ,רעלטסניק רעּפַאנק ַא
 זיא'ס ,טשינרָאג יו רעסעב ,הרשּפ ַא ךיא ךַאמ --- ןָאידרָאקַא ןייז ןיוש לָאז

 ,רשוע ןַא טרעוו רע ..."טפעשעג; טכַאמ רענעי :טלַאהּפָא ןַא ךָאנ ָאד רעבָא
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 ייברעד ןענידרַאפ ןוא ןרעגַאל יד רעביא רימ טימ ןּפעלש וצ םיא ךיז טניול

 ? שדוח ַא קרַאמ עשטייד עכעלטע טימ זייּפש לקעּפ ַא

 רע לָאז טסינַאיּפ ַא ןגירק לעוו'כ זיב : םיא ייב ןייא םיוק ךיז טעב ךיא

 ןטעב ךיז טזָאל רע .ןעכנימ םורַא ןרעגַאל יד ןיא רימ טימ ןרָאפ לייוורעד

 ןזומ גנולעטשרָאפ רעדעי ךָאנ זַא ,יאנתב ןייא רע טמיטש ףוס-לכ-ףוס ןוא

 ענייז ןקיסעלכַאנרַאפ טשינ ןעק רע .ןעכנימ ןייק קירוצ ןלעטשוצ םיא רימ

 ,םיכסמ ןיב ךיא !ןטפעשעג

 --- ? ןַאמָארג ַאינַאט עקטסינַאיּפ יד גרעבמַאב ןופ ןעגנערב טשינ סָאװרַאפ

 ןקידיילרעד רעכיז סע טעװ קינסַאװק גניווריוא -- קנַאדעג ןפיוא רימ טמוק

 קינסַאװק ןוא טרינָאפעלעט טָאה רעבייג .ןקישסױרַא יז טעװ רע .רימ רַאפ

 לייורעד .ךעלגעמ יוװ ךיג יױװַא ןקידיילרעד וצ ןינע םעד טגָאזעגוצ טָאה

 הרירב ַא רעבָא ,יקסװעשזרַא טשינ זיא'ס ."רחוס; רעד ךימ טרינָאּפמָאקַא

 ? ךיא בָאה

 יא

 רעקעב לארשי זַא טסואוורעד ךיז ךיא בָאה סרעליּפשיוש םירבח עניימ ןופ

 וצ טפַאשלעזעג-םליפ רעלעיצרעמָאק רעשידיא ַא ןופ ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא

 "טימק םענופ סרעליּפשיוש עסיוועג ."געוו רעד זיא גנַאל; : דליב סָאד ןרימליפ

 ןעמונרַאפ ןבָאה טרָא רעייז .ןּפורג-רעטַאעט ערעדנַא טימ ןדנוברַאפ ךיז ןכָאה

 .רוד ןרעגניא םענופ סרעליּפשיוש

 "ער סלַא ינידרַאב רעדנַאסקעלַא טימ ,וויטקעלָאק-"טימ; רעטײנַאב רעד

 "וכלומ המלש; עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד ןריפוצפיוא ןסָאלשַאב טָאה ,רָאסישז

 -יגייוו ןיימ ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ,?טניָאשזד, רעד .סעלעיעליץנַאלג .א ןופ

 -קעלפער) סעיצַארָאקעד רַאפ לַאירעטַאמ-יור טימ ןפלָאהעגסױרַא ןבָאה טייק

 רימ .(זירַאּפ ןופ טכַארבעג ךיא בָאה ןטקעפע עשירטקעלע ערעדנַא טימ ןרָאט

 זיא גנולעטשרָאפ יד .ןעמויטסָאק ףיוא ףָאטש טלעטשעגוצ ךיוא ייז ןבָאה

 לַאנָאסרעּפ רעד .גנורעטסיײגַאב רעטסערג רעד טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 דָאניּפרַאק ַאטיר :ןופ (רימ ייב טגיל סָאװ םַארגָארּפ ןטיול) ןענַאטשַאב זיא

 -ניסעמ .מ ,ווָאגָאר ַאנינ ,(וכלומ המלש) ןַאמרעב יכַאר ,קישטוָאלָאװ ,א ,שטיוו

 דוד ןופ עלָאר יד לַאפייב סיורג טימ טליּפשעג) ווָאגָאר דוד ,ַאניווטיל .ב ,רעג

 .מ ,קרַאמטוג .ּפ ,ןירטיצ .א ,לַאגעס .י ,ןַאמסייוו .י ,גנילרעווצ .ס ,(ינבואר

 גנוטַאטשסיױא-עניב ;ינידרַאב רעדנַאסקעלַא : ישזער ,לַאגעס יטעב ,ןַאטַאנ

 -סיוא עלַא זַא ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא'ס .ץרַאװש סחנּפ : ןעמויטסָאק ןוא

 -טע וצ טליּפשעג ןבָאה ,ןטסילָאר-טּפיוה יד וליפַא ,סרעליּפשיױש עטנכערעג

 תמאב זיא'ס .סענעצס-ןסַאמ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ךיוא ןוא ןלָאר עכעל
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 -רָאפ עקיטרַאנגיײא ַאזַא ןרעגַאל יד ןיא גנוקעלּפטנַא עשירעלטסניק ַא ןעוועג

 עלַא ןבעגעגרעביא ךיא בָאה ןרעגַאל יד ןופ קידנעמוקקירוצ) גנולעטש

 סָאד .סעלעיעל-ץנַאלג רבחמ םוצ גנוריפפיוא רעד טימ תוכייש ןיא ןלַאירעטַאמ

 ,(חור-תחנ ןוא דיירפ ךס ַא טפַאשרַאפ םיא טָאה

 עיצַארטסנַאמעד-טסעטַארּפ ַא

 -עגפיוא ןענייז דנַאלשטייד ןופ ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןופ ןדיא עלַא

 טכַאמ רעשילגנע רעד דצמ גנולדנַאה רעקידתוירזכַא רעד ןופ ןרָאװעג טרעטיצ

 טימ רענורג בוד רעביא לייטרוא-טיוט םעד ןריפסיוא ןטימ עניטסעלַאּפ ןיא

 ,םירבח יירד ענייז

 טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה ןעגנוטכיר ןוא ןעײטרַאּפ עלַא ןופ ןדיא רעטנזיוט

 ןופ שארב ,עיצַארטסנָאמעד-טסעטָארּפ ַא ןיא ןעכנימ ןופ ןסַאג-טּפיױה יד ףיוא

 יד ףיוא ןטפירשפיוא יד .,סעיצַאזינַאגרָא ןופ סרעייטשרָאפ ערעדנַא ןוא םינבר

 םזירַאברַאב ריא רַאפ גנוריגער עשילגנע יד טמַאדרַאפ קרַאטש ןבָאה ןטַאקַאלּפ

 םילוע טימ ןפיש יד ןּפַאכרַאפ ןרַאפ ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןגעק

 טליפעגנָא ןעוועג זיא טפול יד .ןרעּפיצ ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןרַאּפשרַאפ ייז ןוא

 -ןישַאמ עשיטַאמָאטיױא טימ ,*סייּפ-םע; רענַאקירעמַא ןופ הנחמ ַא .רעװלוּפ טימ

 טלגנירעגמורַא ןבָאה ,ןטנַארטסנָאמעד יד ףיוא טליצעג ,טנעה יד ןיא ןסקיב

 -ַארטסנָאמעד רעד ןופ רעדליב יד ךיז ןעניפעג רימ ייב) ןטייז עלַא ןופ ןדיא יד

 , .הטיחש ַא וצ טייקטיירג ןוא החיצר טקירדעגסיוא ןבָאה רעמינּפ ערעייז ,(עיצ

 סָאװ ....ןסיג רעדיוו ךיז טעװ טולב שידיא ,ןלַאפעגנייא רימ זיא ץרַאה סָאד

 רעוו ? סַאה-ןדיא ַאזַא ןזײװסױרַא ןלָאז ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא ? ָאד ךיז טוט

 ךיא טלָאװ ןגיוא עניימ טימ טשינ עז ךיא ןעוו ? ןביולג טנעקעג סע ךיז טלָאװ

 ךָאנ ךיא רעדיוש סעיפַארגָאטָאפ יד ףיוא קוק'כ ןעוו) טביולגעג טשינ ךיוא

 ,ןדיא ערעטלע ענעבילבעגנבעל יד ףיוא ןסקיב-ןישַאמ יד טימ ןליצ ייז .(טציא

 םעד טבעלעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,דרעב-םינּפ-תרדה יד טימ םינבר יד ףיוא

 ןקוק רעדיוו ןיוש ייז ןפרַאד טציא ןוא ,ומש-חמי ,םידוהיה"ררוצ ןטסערג

 טשרע ייז טָאה ײמרַא סנעמעוו ,רענַאקירעמַא ןופ רעמינּפ עשינַאגילוכ יד ןיא

 ,לגענ ס'תומה-ךאלמ ןופ ןסירעגסױרַא גנַאל טשינ

 ןָאטעגנָא יַאבַאר ַא טָאה תונברק עשידיא ןוא עיצַאוטיס יד טעװעטַארעג

 שארב טלעטשעג ךיז טָאה רע ,ןילּפַאשט רענַאקירעמַא ןַא ןופ םרָאפינוא ןייז ןיא

 ,עדַאסַאבמַא רעשילגנע רעד וצ זיב טריפעג ייז ןוא ןטנַארטסנָאמעד יד ןופ

 רענַאקירעמַא רעקיגנַאר-ךיוה ַא ביוא ,טקיאורַאב ךיז ןבָאה רעטימעג עשידיא

 טשינ זַא ןמיס ַא ךָאד זיא ,טסעטָארּפ רעייז ןיא ייז טימ זיא ןַאמ-רעטילימ
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 ןגָארקעג ךיוא ןבָאה ,רעדיוו ,*סיּפ-םע; יד .ייז ןגעק ןענייז רענַאקירעמַא עלַא

 -ילּפיצסיד ןטלַאהעג ךיז ייז ןבָאה ,ןדיא עקידנרירטסנָאמעד יד רַאפ ץרא-ךרד

 קנַאד ַא םולשב ךרודַא זיא שרַאמ-טסעטָארּפ רעקיד'תונכס רעד ....טרינ

 ,"טניָאשזד; םייב גנולײטּפָא רעזעיגילער רעד ןופ רעטייל םעד ןופ טומ םעד

 ,ָאריּפַאש ןָאמָאלָאס ר"ד יַאבַאר

 צ
 ףיוא זיא'ס .ןַאמָארג ַאינַאט ןיטסינַאיּפ יד ןעמוקעגנָא זיא גרעבמאב ןופ

 ַא -- ןָאטעגנָא טייג ןוא ןירעלטסניק ַא יו טליּפש יז .תונמחר סטָאג ַא ריא

 ריא רַאפ ןבילקעגסיוא רימ ןבָאה דַאלקס-*טניָאשזד, םעד ןופ ,ןקוק וצ קערש

 ךיא לעװ ריא טימ ...עניב רעד ףיוא שיטייל ןעזסיוא לָאז סָאװ לדיילק ַא

 ןייז טעוו'ס ? ןפָאלש יז טעװ ואוו .ךיא טכַארט --- םעלבָארּפ ןתמא םעד ןבָאה

 טימ ןטיה ךיז ןוא סנַאלובמַא ןיא געט עצנַאג ןציזוצּפָא רענעמ זנוא רַאפ רעווש

 םעד ןטלַאהסיוא ןענעק טעוװ יז יצ טסייוו רעוו .ַאקשימ טרפב ...טרָאװ ַא

 יװ ?ןטייוצ םוצ רעגַאל ןייא ןופ קידנרעדנַאװ ,ןריפ רימ סָאװ ןבעל טרַא

 זנוא בױהנָא םייב דלַאב טָאה ַאינַאט ןעוו ,ןרָאװעג רימ ןענייז טשַאררעביא

 ךיוא ,הבהאב ןעמונעגנָא גנידצלַא טָאה יז !*ץעידָאלָאמ/,, ַא זיא יז זַא ןזיוװַאב

 טשינ ןבָאה רימ .ןדנעטשמוא יד בילוצ עיצַאנגיזער סָאמ רעסיוועג ַא טימ

 ! ןרָאפ --- ? ןרָאפ !ןסע --- ?ןןסע ,טסעטָארּפ ןופ סּפיּפ ןייק ריא ןופ טרעהעג

 יז ,טזָאלעג ךיז טָאה סע ואוו ןוא גנַאל יו --- ? ןפָאלש ! ןליּפש --- ? ןליּפש

 זיב טבעלעגרעביא ןיוש טָאה יז סָאװ םעדכָאנ זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה

 רעד ןופ ןרָאװעג רוטּפ זיא יז יבַא !דלָאג -- ענינעשטומ רעזנוא ןיא ,טציא

 .ייךעלרעמעק ענעריּפַאּפ יד טימ ענרעסַאק רענַאלוא

 ןענייז רימ זיב ,עגעוושע ,טַאטשכייא ,קעסליוו ןיא טריטרעצנָאק ןבָאה רימ

 זַא טגָא'מ .טרעטעמשעצ ןצנַאגניא זיא טָאטש יד .לעסַאק ןייק ןעמוקעגנָא

 רעכעלקערש רעד .תוברוח יד רעטנוא ןבָארגַאב ךָאנ ןגיל ןשטנעמ רעטנזיוט

 עניימ ןופ בור סָאד .קרַאטש רעייז ךיז טליפ םיפוג ענעבָארגַאב יד ןופ חיר

 ידכ ,ןרעגַאל יד ןבעל דלעפ ןטסיװ ַא ףיוא ןסיורד ןיא רָאפ ןעמוק ןטירטפיוא

 רעדָא ,רעטסנעפ ַא ןבעל .ןדיא-רעגַאל רעטנזיוט יד ןלעטשנדירפוצ ןענעק וצ

 -םיורַא ,ןשיט יירד רעדָא ייווצ טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה עדייבעג ַא ןופ ריט ַא

 -ָאזיװָארּפ רעד ןבעל ,עניב יד ןעוועג זיא סָאד ןוא רעטערב ייז ףיוא טגיילעג

 ןופ ךַאד ןפיוא .ָאנַאיּפ רעזנוא טלעטשעגקעװַא רימ ןבָאה עמרָאפטַאלּפ רעשיר

 ייז ןוא ןענָאפָארקימ יד ןופ סרעכליה יד טלעטשעגפיורַא סנַאה טָאה סנַאלובמַא

 ןיא ךיז ךיא בָאה ןָאטעגרעביא .דלעפ ןצנַאג ןרעביא לוק ןיימ ןגָארטעצ ןבָאה

 ַא ךרוד ןכָארקעג ךיא ןיב עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןוא ןבענרעד עדייבעג רעד
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 טשינ םלוע םעד ןבָאה ןטירטפיוא עניימ ...רעטסנעפ ַא ךרוד רעדָא ,ריט

 ,טצַאשעגּפָא סע ןוא עיצַאוטיס יד ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז ,טרעקרַאפ ; טריקָאש

 ,ךלעפ ןפיוא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה לעסַאק ןיא גנולעטשרָאפ ןיימ וצ

 סעּפע טָאה טרעצנָאק םייב .רעמ רשפא ןוא ,ןדיא טנזיוט 9 זיב 8 ןופ ,אמזוג ןָא

 סָאד) טרעדיושעגפיוא ךימ טָאה סָאװ ,ַאינַאט ןיטסינַאיּפ ןיימ טימ טריסַאּפ

 ךיז ךיא בָאה טייצ רעד טימ .ךיוא רעטעּפש טריסַאּפ ריא טימ טָאה עקיבלעז

 ,(טגיואוועגוצ םעד וצ

 ,ןליּפש וצ טרעהעגפיוא ַאינַאט טָאה עיציזָאּפמָאק ַא רעניימ ןופ ןטימ ןיא

 -- ןסיורד ןיא זיא'ס : ךיא רעלק ,ןטָאנ יד ןלַאפעגרעטנורַא ןענייז אמתסמ

 לָאז יז זַא טרַאװ ןוא גנוטיײלגַאב ןָא לייוורעד ךיא גניז ? עלעטניוו ַא רשפא

 ,טשינ טליּפש ַאינַאט רעבָא ,גניז ךיא ! סָאװ ךיא סייוו ,ןליּפש ןביוהנָא ןיוש

 טשינ ךיז טליוו ,ןעשעג זיא'ס סָאװ ןָאט-קוק ַא ןוא ריא וצ ןעיירדסיוא ךיז

 ,ָאנַאיּפ רעד ןָא דיל סָאד קידנערַאפ ןוא ךיא גניז ,גנומיטש יד ןסייררעביא

 ,טיירדעגסיוא ךיז ךיא בָאה ,טרידָאלּפַא טָאה םלוע רעד סָאװ טייצ רעד ךרוד

 ,ללח ןיא טקוק ,ָאנַאיּפ רעד ייב טרעווילגרַאפ יוװ טציז ַאינַאט יו ךיא עזרעד

 ,ריא םורַא ךיז טוט סע סָאװ ןוא זיא יז ואוו טסואוועג טשינ טלָאװ יז יו

 ךיז יז טָאה !ַאינַאט :ןָאטעג עשטּפעש ַא ןוא ןעמוקעגוצ ריא וצ ךיא ןיב

 םַארגָארּפ םעד טצעזעגרָאפ בָאה'כ .זָאנּפיה ַא ןופ יו ףױאיּפַאכ ַא ןבעגעג

 .ןעשעג טשינרָאג טלָאוװס יװ ָאנַאיּפ רעד ףיוא טײלגַאב ךימ טָאה ַאינַאט ןוא

 : ריא ךיא גערפ סייררעביא ןתעב

 ןליּפש וצ טרעהעגפיוא ריא טָאה סָאװרַאפ ? טריסַאּפ טָאה סָאװ ,ַאינַאט --

 ? ץיציזָאּפמָאק רעד ןטימניא

 ; רימ רַאפ טרעפטנערַאפ ךיז טָאה יז

 ..ןַאמ ןיימ ןסישרעד סיצַאנ יד יו ןגיוא יד רַאפ ןעזרעד םיצולּפ בָאה'כ --

 טָאה'מ ,גָאטײב רעגײזַא 2 ןעמוקרָאפ ףרַאד גנולעטשרָאפ ןיימ .גרובסנעגער

 ךיז רימ ןעיירד .ןעמוקרָאפ ףרַאד'ס ואוו ןסיוו זנוא ןזָאל וצ ןסעגרַאפ רעבָא

 ןטרַאװ ןדיא .טיוה יד טנערב רימ ףיוא ןוא טָאטש ןיא סנַאלובמַא ןטימ םורַא

 רע ןוא ןדיא ַא ןפערט רימ .ואו טשינ סייוו ךיא רָאנ ,רימ ףיוא ץעגרע

 רעטַאעט-טָאטש ןיא ןעמוקרָאפ ףרַאד טרעצנָאק ןיימ .עיצַאוטיס יד טעװעטַאר

 .רעכיז רע זיא ---

 םוצ סַאה רעייז סױרַא ןזייו רעטַאעט ןרעביא סרעגָאז-העד עשטייד יד

 ןענעפע לָאז'מ לעפַאב ךיא .ןסָאלשרַאפ ןענייז סעבָארעדרַאג עלַא .םלוע ןשידיא

 ַא רימ רַאפ טנפע'מ ןוא הבוט יד רימ ןעמ טוט .עבָארעדרַאג ַא רימ רַאפ
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 םענ ןוא עלעקניוו ַא ּפָא קינייר ךיא ,לבעמ עטלַא טימ טעילַאװעגנָא רעמיצ

 ןייק ייז טימ ןריפרַאפ טשינ ךיז טליווס .ןָאטרעביא ןוא ןרימירג םוצ ךיז

 .יירעגירק

 עּפורג-רעטַאעט ַא ךימ טסירגַאב'ס .טקַאּפעגרעביא זיא רעטַאעט סָאד

 ןרָאפ ייז .ןעכנימ ןיא ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןטעדנירגעג-יינ םענופ רעדילגטימ ןופ

 רעד ךָאנ ,"ךיז טכָאק סע; גנולעטשרָאפ-ויווער ַא טימ ןרעגַאל יד רעביא םורָא

 טסייה עטַאט רעד ,תירב ַא ףיוא ןעמַאזוצ טכַארברַאפ רימ ןבָאה גנולעטשרָאפ

 םייחל ןעקנירט רימ ,*טניָאשזד; ןרַאפ טעברַא רע ,טָאי רעליואוו ַא רעייז ,השמ

 ! וברי-ןכ ,לארשי-ללכ םוצ ןעמוקעגוצ זיא סָאװ דיא םעיינ םעד רַאפ

 םיגורה עשידיא יירד ןענופעג טָאה'מ זַא ךיז ךיא סיוורעד החמש רעד ייב

 ...יירפ רעד ףיוא ךָאנ ןענייז רעדרעמ יד .יורפ ַא טימ רענעמ ייווצ ---

 לָאז ךיא טלָאװעג ןבָאה ןטעטימָאק-רעגַאל יד .געוו ןיא ךיז ןזָאל רימ

 בָאה ךיא .סרעטַאעט ןיא רעדָא ,ןקַארַאב יד ןיא ןעגנולעטשרָאפ עניימ ןבעג

 בָאה םורַא ױזַא ,טפול רעיירפ רעד ףיוא ןסיורד ןיא ןטערטפיוא טלָאװעג רָאנ

 -רַאפ וצ לייוו ,לָאמ ַא ףיוא ןדיא טנזיוט 10 זיב 8 ןופ ןענידַאב טנעקעג ךיא

 .טייצ ןייק טשינ ךיא בָאה םעד ףיוא -- רעגַאל ַא ןיא גנַאל-וצ ןעגנערב

 ! ןטרַאװ ןדיא

 -רָאפ ןיימ ףיוא .סרעכערברַאפ-יצַאנ יד טּפשמעג ןרעוו ןטרָאד .גרעבנערינ

 יד ןגעק ןגָאז-תודע ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ןדיא ךס ַא ךיז ןעניפעג גנולעטש

 ! םמש-חמי ,סעיטסעב עשטייד

 ,גָאטימ ןטרָאד סע ךיא ןוא *לָאה-סעמ/,-ןריציפָא ןיא ץיז ךיא .םייהנעדייה

 : ךימ טגערפ ןריציפָא יד ןופ רענייא

 ? דלָאגביל ןָאעל רעליּפשיוש םעד טנעק ריא ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 ףיוא ןגערפ ךימ רע טמוק יװ ךימ טרעדנואוו'ס .םיא ךיא ןעק רעכיז --

 ? ןדלָאגביל

 "לסייַא-יס; רענַאקירעמַא רעד ןיא טנידעג ָאד טָאה דלָאגביל רעטסימ ---

 ןיא ךָאנ ךיז טניפעג דלָאנביל קענַאי רעדורב ןייז .(סיווריוס סנעשזדילעטניא)

 ,רעדורב סדלָאגביל טכוזעגפיוא דלַאב בָאה ךיא .םייהנעדייה ןופ רעגַאל םעד

 ןטרָאד ךיז בָאה'כ .גנולעטשרָאפ ןיימ וצ ךיז טיירג רעגַאל רעצנַאג רעד

 טָאה סָאװ ,ןַאמלָאפ ַאלָאל ןירעליּפשיוש יד : םירבח עבושח ייווצ טימ ןפָארטעג

 -סקלָאפ עריא טימ דנַאלשטייד ןיא ןדיא יד ייב טכַאמעג טבילַאב רעייז ךיז

 קחצי רעטכיד ןוא רעלעטשטפירש םעד ןַאמ ריא טימ ןוא ,ךעלעדיל עכעלמיט

 םעד טכַאמעגטימ ןוא דנַאלשטיײיד ןופ ןגָארקעגסױרַא ךיז ןבָאה ייז) וװָאלרעּפ

 ,(?סודָאזקע; ףיש רעד ףיוא לטיּפַאק ןשיאָארעה
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 ןשינעעשעג ןופ רַאװריװ ןיא

 רימ ןוא סנַאלבמַא םעד ןיא ךיז ןעלגערּפ רימ .ץיה ַא זיא ןסיורד ןיא

 עפרַאש ערעדנַא יד ןופ ןוא סנידרַאס יד ןופ ,דָאב-ץיווש ַא ןיא יו ךיז ןערַאּפ

 ,ָאטשינ זיא ןעקנירט וצ סָאװ ,רדסכ טשרוד גצעוו ןפיוא ןסע רימ סָאװ ןזייּפש

 ,טקיניירעגסױא טשינ ךָאנ זיא'ס ,ןעקנירט וצ שילַאקיזיר זיא רעסַאװ סָאד

 ןזָאלבעגפיוא ןענייז זעק טימ ךעלעקעּפ יד .חיר ַא ךיז טליפ סנידרַאס יד ןופ

 ַא סיוא רימ ןכוז געוו ןפיוא .ןעמענ טשינ ליומ ןיא סע ןעק'מ ,ןענולַאב יו

 זיאס רעבָא ,לטסעק ץנַאג ַא ןייא ןעלדנַאה .רימ .,קירבַאפ-*ַאלָאקדָאקָאק;ע

 ,טעידונ'ס ,רעסַאװ ןסיז-ץירקַאל ןכעלבעל ןופ םעט ַא טָאה'ס ןוא םערַאװ

 ,געט טָאטשנָא .טייצ רעד ןופ ןובשח ןטלַאה וצ טרעהעגפיוא בָאה ךיא

 םעד ןיא ,ןרָאפעגסױרַא םענייא ןופ .ןרעגַאל-*יּפ-יד, ךיא לייצ ,םישדח ,ןכָאװ

 ןעכנימ ןופ *טניָאשזד; רעד זַא רימ טביירש ַאלעב ןיימ .ןרָאפעגנײרַא ןרעדנַא

 -רָאפ רעטס50 ןיימ דובכל עמַארגעלעט רעלעיצעּפס ַא טימ טסירגַאב יז טָאה

 ןופ ןטכַארט רעבָא ךיא ןעק יו .םיהַא ךיא םוק ןעוו ןסיוו ליוו יז ,גנולעטש

 -ילגנע רעד ןופ ךימ טסייר'מ ! טשינ בױהנָא ןייק ךָאנ זיא ָאד זַא םייהַא ןרָאפ

 רעד .ךיז סיירעצ ןוא םענ שטָאכ .ןילרעב ןופ ,ךיירטסע ןופ ,ענָאז רעש

 ןקישסורַא חוכמ ןעניקסוג טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה קרָאי-וינ ןיא ?טניָאשזד;

 טשינרָאג ןופרעד ךָאנ זיא לייוורעד ,ןפלעהוצסױרַא רימ סרעליּפשיוש עכעלטע

 רעד) *ַא-סעדוי ןעמ ןָאװ יד; :לטיט םעיינ ַא ןגָארקעגוצ בָאה ךיא .ןרָאװעג

 -ַאקירעמַא רעד ןיא םלוע םעד טלייוורַאפ סָאװ טסיטרַא ?ָא-סע-וי; רעקיצנייא

 ,(דנַאלשטייד ןופ ענָאז רענ

 "ןעגנול רַאפ סמוירָאטַאנַאס יד ןיא ןענייז ןעגנולעטשרָאפ עטסרעווש עניימ

 ןענעק עכלעוו ןטנעיצַאּפ יד .ערעדנַא ןוא ןעיליטָא ,טס ,גניטוַאג ןיא : עקנַארק

 ןרעיוט יד ףיוא .גנַאל-ןדנוטש רָאפניײרַא םייב ּפָא ךימ ןטרַאװ ןּפעלשמורַא ךיז

 --- ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה טניירפ רערעייט ,אבה ךורב : ןטַאקַאלּפ עסיורג ןעגנעה

 *! טגרָאזעג טשינע

 זיא סָאד .עזעוורעג ַא זיא גנומיטש יד זַא רימ ןלייצרעד םיריוטקָאד יד

 זַא קָאנושַארטס םעד טימ ייז טרילָארטנָאק'מ .ןטנעיצַאּפ יד רַאפ טוג טשינ

 ןיימ וצ ןייז ןענעק טשינ ייז ןלעוו קיאור ןטלַאה טשינ ךיז יז ןלעו רעמָאט

 יד לייוו ,ןבָאה לביארַאפ טשינ לָאז'כ ךימ ןטעב סעסריונ יד .גנולעטשרָאפ

 ,ןרעטש רעכיז רימ טעווס .ןטסוה סָאד ןרילָארטנָאק טשינ ןענעק ןטנעיצַאּפ

 טעוו ךעלטעב-גָארט יד ףיוא ןטנעיצַאּפ עסיוועג ,ןפלעה טשינ ךיז ןעק'מ רעבָא

 יײטשרַאפ ךיא זַא ייז רעכיזרַאפ ךיא .טרעצנָאק ןטימ ןיא ןריפסיורַא ןזומ ןעמ
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 ןיא עקנַארק טימ ןיײגַאב וצ ךיז יו גנורַאפרעד גונעג ןיוש בָאה'כ .עגַאל יד

 ,.. ןלָאטיּפש

 ,טנַאװ רעד ייב טרַאּפשעגנָא ןציז ןטַאלַאכ ערעייז ןיא םוקילבוּפ ןיימ

 ףיוא ,ךעלעגעוו ףיוא םיאלוח ערעווש יד ןיירַא טגנערב'מ .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא

 םייב .רעטסעווש-ןקנַארק ַא ,רָאטקָאד ַא ךיז טניפעג םיאלוח יד ןבעל ,ךעלטעב

 יז רעדָא םיא טיירג ייז ןענייז טוג טשינ טליפ הלוח ַא זַא טכַאדרַאפ ןטסדנימ

 ,רדח-טרעצנָאק םענופ ןריפסיורַא

 ךרוד סָאװ טקַאפ רעד ןעוועג זיא רימ רַאפ וליפַא שודיח רעטסערג רעד

 יד ןופ רעוו-ןטלעז טָאה טרעצנָאק ןטצריקרַאפ ןיימ ןופ טייצ רעצנַאג רעד

 יז ,םענייק ןריפסיורַא טפרַאדַאב טשינ ךיוא טָאה'מ .ןָאטעג טסוה ַא םיאלוח

 -רַאה רָאג ייז ןבָאה ןטסוה טָאטשנָא זַא ,טריסערעטניארַאפ ױזַא ןסעזעג ןענייז

 זיא רשפא .ןעמָאנעפ ַא זיא סָאד זַא טגָאזעג ןבָאה םיריוטקָאד יד ,טכַאלעג קיצ

 יז ןבָאה --- ?ןטנעיצַאּפ ערעייז רַאפ האופר עטסעב יד זייּפש עקיטסייג רָאג

 | ,טלבירגעג ךיז

 ןיא םוק ךיא .ןעגנול עניימ ןרינעמַאזקע ןלָאז ייז םיריױטקָאד יד טעב ךיא

 -סיוא ןופ רָאג טכַארט רע ,םיאלוח עטסכעלרעפעג יד טימ טקַאטנָאק ןטנעָאנ

 ,ללכב ןבעל םוצ קיטליגכיײילג ךימ ןכַאמ ןעגנובעלרעביא עניימ ! ךיז ןטיה

 רימ לָאז זדלַאה רעד : ךַאז ןייא רַאפ רָאנ רעטיצ'כ .ןישַאמ ַא יוװ ןרָאװעג ןיב'כ

 ,יַאבַאר ַא ,רָאטקָאד ַא יו ךיז ליפ'כ .ןרעוו קירעזייה טשינ הלילח לָאז'כ ,ןעניד

 גנַאזעג רעייז רעה ךיא ןעוו .ןרעגַאל יד ןיא ןדיא עלַא וצ בורק רעטנעָאנ ַא

 ןיב ךיא זַא ,טייקדימ ןיימ ךיא סעגרַאפ ,*טגרָאזעג טשינ, ןעיירש סָאד ןוא

 רענדָארג טימ ןדנוטש ּפָא טשרע ךיא ץיז גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .קירעגנוה

 ןפָאלש .ןגַארפ טימ ךימ ןפרַאוװרַאפ עכלעוו ןדיא ערעדנַא טימ ןוא טײלסדנַאל

 טעב ןייר ַא שטָאכ ךיא גירק טרָאד .קינילק-רעגַאל םעד ןיא סיוא רימ טמוק

 ךימ ןרינעמַאזקע םיריױטקָאד יד ,ןייג ןפָאלש ןרַאפ ייט רעדָא ךלימ זָאלג ַא ןוא

 ןָא ,טנוזעג : זָאנגַאיד ,רעטילימ םוצ ןלעטשוצ טפרַאדַאב ךיז טלָאוװ'כ יו טקנוּפ

 | ,ערהדןיע

 ןיא ןכוזַאב םיא ייג ךיא ,?ָאּפַאק; ַא ןגָאלשעג ןבָאה ןדיא .ףרָאדנעגעד

 םינּפ סָאד ,ט'תיממעג םיא טָאה'מ .ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ ןרעה ליוו'כ ,לָאטיּפש

 קידנציז :רימ טלייצרעד רע .ןשזַאדנַאב ןיא טלקיוװעגנייא זיא ּפָאק רעד ןוא

 ; טגערפעג ןוא עציײלּפ ןיא טּפַאלקעגנָא דיא ַא םיא טָאה גנולעטשרָאפ ןיימ תעב

 ?ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןעוועג טנייז ריא --

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ! ָאי --
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 ?םעד ןוא םעד טנעקעג טָאה ריא --

 בָאה ךיא .םינּפ ןיא קילפ ַא טגנַאלרעד דלַאב רימ רע טָאה !ָאי --

 יד ףיוא ,לַאז ןופ סױרַא ךיא ןיב ,רעטַאעט ןיא למוט ןייק ןכַאמ טלָאװעג טשינ

 גיל ךיא ,לָאטיּפש ןיא ןעמונעג ךימ טָאה'מ ... ןלַאפַאב ךימ ןעמ זיא ּפערט

 ,רע טנייוו --- ןגָאז וצ סָאװ ןופ טשינ סייוו ךיא .געט 15 ָאד ןיוש

 ליוו --- ? ןעכנימ ןיא טּפשמ ַא וצ וצ טשינ ךיז ריא טלעטש סָאװרַאפ ---

 ,ןייגרעד ךיא

 וצ ןבָאה ארומ טעוו'מ -- רע טגָאלק -- יורטוצ ןייק טשינ בָאה'כ --

 ךיא ...ןשטנעמ-טלעוורעטנוא ןענייז סרעגעלש יד לייוו ,רימ רַאפ תודע ןגָאז

 ,..קידלושמוא ןיב

 ןעוועג ָאי זיא "רוחב, רעד זַא ליפעג ַא טימ לָאטיּפש םעד זָאלרַאפ ךיא

 ...ָאּפַאק; ַא

 -תיב, עלוש-ןסָארטַאמ יד טכוזַאב בָאה ךיא .ףרָאדנעגעד ןבעל עלימבאה

 יד רעכלעוו ףיוא ,שטייד ַא ,ףיש רעד ןופ ןַאטיּפַאק רעד ."םיה ישבוכ רפס

 טימ ןדירפוצ רעייז זיא ,ןסָארטַאמ ןייז וצ ךיז ןענרעל ךעלמירוחב עשידיא

 יז ןוא --- רימ רַאפ ייז רע טמיר --- קיסיילפ ןענרעל ייז .סרעליש ענייז
 יד ןעק'מ ןעוו הלווע ןייק ןעוועג טשינרָאג טלָאוװ'ס .רעווש רעייז ןטעברַא
 עגנוי ,ןגירק ייז יװ גָאט ַא *סירָאלַאק, רעמ לסיבַא טימ ןעזוצ ךעלמירוחב
 -רַאמ יז ,סעװרָאב ןעייג עקינייא .רעווש ןטעברַא ןוא (ערה-ןיע ןייק) ןטיטעּפַא
 ףרַאד'מ זַא טלַאה ןַאטיּפַאק רעד .סרענירַאמ ענעריובעג יוװ רעבָא ןיוש ןריש
 וצ ןפלעה ליפ רעייז טעװ סָאד ,ןעמרָאפינוא טימ ןגרָאזרַאפ רעכיג סָאװ ייז
 ןדיא יד ןעוו ,יוא ? ןעמרָאפינוא ייז רַאפ ןעמ טגירק עשזדואוו .לַארָאמ רעייז
 טימ ןפרַאװרַאפ ייז ךָאד ןעמ טלָאװ ,טסואוורעד ךיז ןטלָאװ עקירעמַא ןיא

 ! ןסָארטַאמ עשידיא ,טייקיניילק ַא .ןעמרָאפינוא

 וצ טרישרַאמניײרַא ןבָאה ןסָארטַאמ-לארשי עקיטפנוקוצ הרבח ערעייט יד
 רעד ןבעל רעצעלפ עטסמענרָאפ יד טלייטעגוצ ייז ןבָאה רימ ןוא טרעצנָאק ןיימ
 עניב רעד ןופ טרעלקרעד ךימ ייז ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .עמרָאפטַאלּפ
 ךיא בָאה םעד ףיוא ."םיה ישבוכ, עלושיןירַאמ רעד ןופ דילגטימ-ןרע סלַא
 טנעקעג לטיט םעד טימ ךיא טלָאװ םלועה-תומוא יד ייב .ןריּפַאּפ-גנוקיטעטשַאב
 טָאלפ-לארשי רעד יצ ,ןטרַאק-ספיש ןָא ןפיש עלַא ףיוא ,םימי עלַא ןזײרַאב

 טכַארטַאב ךיא .ןגייצרעביא טשרע ךיז ךיא ףרַאד סָאד -- ןענעקרענָא ךימ טעוו
 ױזַאיװ ןעז וצ תוכז םעד טַאהעג בָאה ךיא סָאװ דובכ ןסיורג ַא רַאפ יוו-ייס סע
 ךס ַא זַא רעכיז ןיב ךיא .הלואג רעד וצ טיירגעג ךיז ןבָאה ךעלמירוחב עשידיא
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 םעד ןיא ןטמַא עקיטכיוו טציא ןעמענרַאפ "םיה ישבוכק עלושזןירַאמ רעד ןופ

 .לארשי-תנידמ ןופ טָאלפ

: 
 לָאז'כ ,ןעכנימ ןיא *טניָאשזד, םענופ עמַארגעלעט ַא גירק ךיא .גניקָאּפ

 לעּפַאב .גניקָאּפ ןיא רעגַאל םוצ ןזָאל ךיז ןוא טורשרַאמ ןיימ ןסייררעביא ךיילג

 ןייק סנַאלובמַא ןטימ ןרָאפ רימ ןוא לשיד םעד רימ ןעיײרדרַאפ !לעּפַאב זיא

 ענעדיישרַאפ ןופ ןדיא טימ טעװעקיּפעגנָא ,רעגַאל רעסיורג ַא זיא'ס .גניקָאּפ

 רעגַאל םעד ןיא ןדיא לָאצ עסיורג ַא .סעיגָאלָאעדיא ןוא ןעגנוטכיריײטרַאּפ

 -ַאבוילא יד ןופ ךס ַא ןענופעג ךיז ןבָאה ןטרָאד .טמיטשעג זעיגילער ןענייז

 תסנכה ַא ןעמוקעגרָאפ ןטרָאד זיא רעגַאל ןיא ןעמוקנָא ןיימ רַאפ ."רעשטיוו

 ןוא הּפח ַא רעטנוא ןגָארטעג ןעמ טָאה הרות-רפס יד .גנורעייפ-הרותי"רפס

 זיא'ס ןוא ןענָאפ ערעייז טימ טרירטסנָאמעד ןבָאה ןעיײטרַאּפ עזעיגילער עלַא

 ,רעגַאל ןיא בוט-םוי ןעוועג

 רענַאקירעמַא רעױט-רָאפנײרַא םייב ןעייטש ,רעגַאל םוצ וצ ןרָאפ רימ

 ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ .ןטנעמוקָאד ערעזנוא ןרינעמַאזקע ייז ןוא ?ס'יּפ-םע;

 יז ?ײצילָאּפ עשירעטילימ רעהַא טמוק יװ -- ךיא טכַארט -- ? שינעקישנָא

 ? רעהַא ייז ןעמוק עשזייוו -- רעגַאל-*יּפ-יד; ַא ןיא ןעניפעג טשינ ךיז ןרָאט

 רימ טלייצרעד ,רָאמיטלַאב םורַא ןופ רוחב רעשידיא ַא אקווד ,ריציפָא רעד

 : השעמ ַאזַא

 ןעמ טָאה ,סרעסעמ טימ ןטינשעג ךיז ,ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ןדיא יד --

 ,גנונעדרָא ןלעטשוצנייא ןפורעגסױרַא זנוא

 רָאטקעריד-*טניָאשזד ,/ םעד ּפָא-ןכוז רימ ןוא רעגַאל ןיא ןײרַא ןרָאפ רימ

 ךיז זיא רע .טלפייווצרַאפ זיא רוחב רעשידיא רעקיצרַאה רעד .בַאט דרַאנרעב

 ױזַאיװ ןבעג טשינ הצע ןייק ךיז רע ןעק ןײלַא לייוו ,ןעמוק ןיימ טימ היחמ

 : סָאװ-טָא טָאה טריסַאּפ .רעגַאל ןופ רעטימעג עשידיא יד ןקיאורַאב וצ

 זיא .רעטַאעט ןליּפש וצ סרעליּפשיוש עּפורט ַא ןעמוקעג זיא ןעכנימ ןופ

 יד ןופ ןדערוצ טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז : טייקיניילק ַא ןָאטעג ייז ןבָאה ? טוג ךָאד

 ןעמוקרָאפ טעװ גנולעטשרָאפ רעייז זַא ןדלָאמעג ןוא רעגַאל ןיא סרעקנעדיירפ

 -סעטָארּפ ןבָאה ןדיא עמורפ .רעגַאל ןיא הלהב ַא ןרָאװעג זיא ,טנװָא קיטיירפ

 ךיז ןפרַאד ייז זַא ט'הנעטעג סרעקנעדיירפ יד ןבָאה ! תבש-לוליח -- טריט

 ןבָאה סרעליּפשיוש יד .שדוק-ילכ יד ןופ גנובעגצעזעג יד ןפרַאװרעטנוא טשינ

 ,ןטעליב טפיוקרַאפ ןוא ןליּפש םוצ טיירגעג ךיז

 ,דנַאלשטיײד ןיא טרילָארטסַאג בָאה ךיא סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 ,הלדבה ךָאנ זיב תבש ןוא טנוװָא קיטיירפ ןטָארטעגפױא טשינ לָאמנייק ךיא ןיב
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 גָאטײב טרעצנָאק ַא ןּפַאכנײרַא ךיא געלפ קיטיירפ םעד ןרילרַאפ וצ טשינ ידכ

 בָאה ךיא ואוו ןָאיַאר םעד ןיא לָאטיּפש א ןיא רעדָא ,םייה-רעדניק ַא ןיא

 בָאה ךיא טשינ -- טנוװָא קיטיירפ רעבָא ,טנוװוָא תבש ןטערטפיוא טפרַאדַאב

 ,טביולרעד סָאד טָאה *טניָאשזד; רעד טשינ ןוא טלָאװעג סע

 רעטרעדנוה ןענייז ,גניקָאּפ ןיא גנולעטשרָאפ רעד ברע ,טכַאנ-וצ-קיטיירפ

 "רָאפ טפרַאדַאב טָאה'ס ואוו קַארַאב ןסיורג םייב ןענַאטשעג ןדיא עזעיגילער

 םלוע םעד טרעטשעג ןוא טריטסעטָארּפ ןבָאה ייז ,גנולעטשרָאפ יד ןעמוק

 זיא --- טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא .ןײרַא רעטַאעט ןיא ןבילקעג ָאי ךיז טָאה סָאװ

 קיצנַאװצ ןוא עכעלטע :טַאטלוזער רעד .געלשעג ַא ,שינעּפוטש ַא ןרָאװעג

 רעד .עטעדנואוורַאפ-רעװש לָאטיּפש-רעגַאל ןיא ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ןדיא

 -יברַאפ ערעייז טזָאלעגסיוא ןבָאה ןדיא .ןרָאװעג טרעדורעגפיוא זיא רענַאל

 "חלמ ַא יינספיוא ןכָארבעגסיױא זיא'ס .ןרעדנַא םוצ רענייא רעטימעג עטרעט

 -םיוא ַאזַא ןגעק ןפלָאהַאבמוא ןעוועג זיא ײצילָאּפ-רעגַאל עשידיא יד ...המ

 -ירעמַא יד ןפורוצסורַא יו הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ,זיורב

 זיא'ס .רעגַאל ןיא גנונעדרָא ןלעטשנייא ןפלעה ןלָאז ייז ,?סיּפ"-םע, רענַאק

 סּפישזד עריא טימ יײצילָאּפ עשירעטילימ יד .םשה-לוליח ַא ןעוועג עקַאט

 טָאה'ס ןוא ןדיא עזָאלסגנונעפָאה יד טציירעגפיוא רעמ ךָאנ טָאה ןיז-ילכ ןוא

 רעטערטרַאפ רעד ,בָאט דרַאנרעב ...לדָאב-טולב רעשירפ ַא ייב ןטלַאהעג

 טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ,גניקָאּפ ןיא *טניָאשזד , םענופ

 טָאה ךמס םעד ףיוא .ןעכנימ ןיא רָאטקעריד-טּפױה םעד ,רעבייה לעומעס

 ןטלַאה ךימ זַא ןסייוו ייז לייוו ,םלוע םעד ןקיאורַאב וצ טקישעג ךימ סָאד ןעמ

 ! ךמע -- םענעגייא ןַא רַאפ ןדיא-רעגַאל יד

 ןזָאלרַאפ ןלָאז ייז ,"סיּפ-םע; יד ןופ טנַאנעטיײל ןשידיא םעד טעב ךיא

 ןסקיב-ןישַאמ עשיטַאמָאטױא יד טימ טייהנזעוונָא רעייז לייוו ,רעגַאל םעד

 טעװעטַארעג ןבעל ןטימ םיוק ךיז ןבָאה עכלעוו ןדיא יד ףיוא רעמ ךָאנ ןצייר

 ןוא טכערעג ןיב .ךיא זַא ןעזעגנייא טָאה רע ...רעוועג-ןישַאמ עשטייד יד ןופ

 ,רעגַאל םענופ ןעיצקירוצ ךיז ןלָאז ?סיּפ-םע; יד זַא טנדרָארַאפ טָאה רע

 יד ,ריטרַאװק-"ַארנוא; רעד וצ זנוא טמענ בַאט דרַאנרעב רָאטקעריד רעד

 יד ןקַאּפסױא םוצ ךיז ןעמענ רימ ןוא ןרעמיצ ןייא זנוא ןלייט עטלעטשעגנָא
 -רַאפ יד ןכוזַאב ,לָאטיּפש ןיא ןייג ןעמ ףרַאד ,ךיא טכַארט ,טשרעוצ .ןכַאז
 ןלָאז ייז זַא ,ייז ףיוא ןקריוו ןוא ןטייהלצנייא רעמ ןעניפעגסיוא ,עטעדנואוו

 ,המחלמ יד ןבעגפיוא לָאז'מ סרעגלָאפכָאנ ערעייז ייב ןלעוּפ

 ןופ ,רוחב רעשידיא ַא ךיוא ,יַארנוא, ןופ רָאטקעריד רעד ןָא טמוק'ס

 רענַאקירעמַא ןַא טגָארט רע .,(ןייז ומשב-שרוּפ טשינ ליוו'כ,) עינרָאפילַאק
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 טימ .לָאמ ןטשרע םוצ ךיא עז סָאד ,לוויטש עשיסור טימ רעבָא ,םרָאפינוא

 ,םרָאפינוא ןשילגנע ןַא ןיא עמַאד ַא ,ןיטנעטסיסַא ןייז ןעמוקעגנָא ךיוא זיא םיא

 :דלַאװעג ַא טכַאמ רע .ךעלעוויטש עשיסור ךיוא טגָארט יז

 "גוא, ןיא ןרעמיצ ןעמענרַאפ וצ *ס'יּפ-יד; יד טביולרעד טָאה רעוו --

 רעד ?ייז רעבָא ,רענַאקירעמַא ןַא ןיב ךיא ,ךיא יוװ ,ךיא ,אלימ ?זױהײַאר

 ןוא ןכַאז יד ןעמענסױרַא ייז ןלָאז ןיוש ?ַאקשימ ? עקטסינַאיּפ יד ? רעפָאש

 תקולחמ ַא םיא טימ ןריפרַאפ ךיא לָאז : טכַארט ךיא .ןטרָאד ןופ ןגָארטּפָא ךיז

 -רעביא רעסעב ןיוש רע לָאז ? עכָאטַאמוס ַאזַא זיא רעגַאל ןיא ןעוו טציא טקנוּפ

 רעבָא ךיז ןעק רע ,טכַארבעגפיוא רעייז זיא בָאט ,..טנעה ערעדנַא ףיוא ןעמוק

 טשינ ןבָאה ריטרַאװק-"ַארנואק רעד ןיא ןעניואוו םוצ טכער ןייק .ןשימ טשינ

 לוויטש יד טימ רוחב-*ַארנוא, רעד ,יַא ,*ס'יּפ-יד; ןענייז ייז .ןשטנעמ עניימ

 יז זָאל --- ָאד ןיוש ןענייז ייז .עגַאל יד ךָאד טעז רע ....דיא ַא *ךָאדז; זיא

 -רעטילימ עכעלטסירק ייב טלעוּפעג לָאמ ליפ בָאה'כ) געט עכעלטע יד ןייז ןיוש

 ןבָאה ןריציפָא יד .ןבולק ערעייז ןיא ןזָאלנײרַא עקטסינַאיּפ ןיימ לָאז'מ טייל

 -פיוא רעייז גנולדנַאה יד טָאה ךימ .(ןליּפש-ָאנַאיּפ ריא טימ ןעוועג היחמ ךיז

 ,טכַארבעג

 םוצ ךיא גָאז -- ןעניפעג טשינ ָאד ךיז ןרָאט סרערָאפטימ עניימ ביוא --

 ךיוא ךיא ליוו --- עינרָאפילַאק ןופ רָאטקעריד-ײַארנוא , םעד ,ןדיא ?ןבושח;

 ? ןעמ טייג ואוו .ןעייג רימ ןוא ןכַאז יד ןעמענ רימ ! הרבח ,טמוק .ןייז טשינ ָאד

 ןרָאט סָאד -- עימָאנָאקע רעייז ןופ ןסינעג ןוא ןשטייד ייב ןעניואוו וצ

 טָאה רע ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןעמונעגנײרַא לייוורעד בַאט זנוא טָאה ,טשינ רימ

 ךיז בָאה'כ .טּפַאכעגרעביא ןבָאה רימ ןוא ןוורעסנָאק טימ עקשוּפ ַא טנפעעג

 טלייצרעד רימ טָאה'מ) *לָאה-סעמ ַארנוא; םעד ןיא וליפַא ןסע ןופ טגָאזעגּפָא

 עניימ ןוא רימ ןגעק גנולדנַאה סרָאטקעריד םעד בילוצ טסעטָארּפ סיוא זַא

 ןיא ןסע ןעמוקעג טשינ "ַארנוא; ןופ עטלעטשעגנָא ךס ַא ןענייז סרערָאפטימ

 ,(ילָאה-סעמ;

 םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה טעטימָאק-רעגַאל רעשידיא רעד ןעוו

 ךיא .אפוג רעגַאל ןיא טנדרָאעגנייא ךיילג זנוא ייז ןבָאה ,טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ

 -ַאגיצ רענַאקירעמַא טימ ןָאטרַאק ןצנַאג ַא ן'ַאקשימ ןוא ןסנַאה ןבעגעג בָאה

 ךיוא זנוא טָאה בָאט דרַאנרעב .זייּפש גונעג *טריזינַאגרָא, ןבָאה ייז ןוא ןטער

 "סקע-יּפ ןעקירעמַא; םענופ ןעלקיטרַא עטפיוקעגנייא ענייז טימ ןעזעגוצ

 .ןברָאטשעג טשינ רימ ןענייז רעגנוה ןופ ןוא

 טכוזַאב ,בַאט רָאטקעריד-*טניָאשזד, ןטימ ןעמַאװצ ,ךיא בָאה טשרעוצ

 קרַאטש רעייז ךיז טָאה רע .שולח ַא ךעבענ ,דיא רעביל ַא .גניקָאּפ ןופ בר םעד
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 לָאז רע זַא םיא טעב'כ .רעגַאל ןיא ןעשעג זיא'ס סָאװ םעד ןופ ןעוועג רעצמ

 לייוו ,םולש ןכַאמ לָאז'מ ,בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ םיללּפתמ יד וצ ןרילעּפַא

 ןיא ...סיוא ךיז ןענעליוק ןדיא סָאװ החמשיאלמ ןענייז לארשי-יאנוש יד

 עלָאר יד טליּפשעג ןוא ןטייווצ םוצ טעב ןייא ןופ ןעגנַאגעג ךיא ןיב לָאטיּפש

 ,םולש-ףדוד ַא ןופ

 ייווצ :ןטרעצנָאק יירד ןדלָאמעג ןוא ןטַאקַאלּפ ןעגנַאהעגסױרַא ןבָאה רימ

 ןיימ וצ .רעגַאל םענופ ךעלרעדניק עלַא רַאפ םענייא ןוא ענעסקַאװרעד רַאפ

 ןייז טימ רָאטקעריד-יַארנואק רעד ןעמוקעג ךיוא ןענייז טרעצנָאק ןטשרע

 -סיוא טלָאװעג ךיא בָאה ןצרַאה ןפיוא טלקיװעג רימ ךיז טָאה'ס סָאװ ,היפהפי

 ? קיטכיוװ ןכַאמ ייז סָאװ-וצ : טכַארטַאב רעבָא ךיז בָאה'כ .ּפעק ערעייז וצ ןזָאל

 םלוע םעד טקיאורַאב ָאי ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ עניימ ,טרירָאנגיא ייז ךיא בָאה

 ,םולש ןרָאװעג זיא'ס ןוא

 רעשידיא רעד טָאה רעגַאל ןיא טנעדיצניא םעד ןופ ןטילעג ןטסרעממַא

 "עדרָא ןטלַאה וצ ןפורעגסױרַא טָאה'מ עכלעוו ,?סייּפ-םעע יד ןופ טנַאנעטיײל

 רע טָאה -- ןרָאי יד םיא ןעייגרעד הרבח ןייז ןשיוװצ ןטימעסיטנַא יד .גנונ

 ףיוא טָאה רע זַא ,ןצרַאה םוצ ןעגנַאגרעד ױזַא םיא זיא'ס .טלייצרעד רימ

 ! (דיא) "ושזד ,(ןעמָאנ) טנַאנעטײל, : ןלָאמעגסיױוא ריטיסיפָא ןייז ןופ זָאלג רעד

 ...סיעכהל-וצ ףיוא ןטימעסיטנַא יד

 רימ טָאה רע .תוחילש רעקילייה ןיימ רַאפ טשטנעבעג ךימ טָאה בר רעד

 יורפ ןיימ .רעדניק ןוא יורפ ןיימ וצ םולשב םיײהַא ןעמוק לָאז'כ ןשטנואוועג

 ןרעגַאל יד ןופ סױרַא ךיא ןיב הכרב סניבר םעד קנַאד ַא רָאנ זַא טביולג ַאלעב

 ,ןבעל ןטימ םיוק

 -רָאפסױרַא ןזיב טיילגַאב ךימ ןדיא ןבָאה גניקָאּפ ןופ קידנרָאפסױרַא

 רעטסנעפ ןכרוד ןפרָאװעגנײרַא ,סנַאלובמַא םוצ ןפָאלעגוצ זיא לדיימ ַא .רעיוט

 "עגסױרַא טרעװנָאק ןופ בָאה ךיא .ןרָאװעג םלענ זיא ןוא טרעװנָאק ןסיורג ַא

 עטייווצ סָאד ,טנייוו םינּפ רעבלַאה ןייא : ןָא-קוק'כ .ץַאיַאּפ ַא ןופ דליב ַא ןעמונ

 סָאד ,טלעו רעד וצ ווירב ַא ןעוועג ךיוא זיא טערטרָאּפ םעד טימ ,טכַאל

 -עלטסניק זיא דליב סָאד ! סיוא רימ ןעעז ױזַא טָא : טנעיילעג ךיז טָאה לּפעק

 ? טסיטרַא רעד סע זיא רעוו : ךימ טרעדנואוו גָאט-וצ-טנייה זיב ,ןלָאמעג שיר

 ,םינכש עניימ טציא ןענייז רעטכָאט ןוא יורפ ןייז טימ בָאט דרַאנרעב

 ןעגנובעלרעביא ערעזנוא טּפָא ךיז ןענָאמרעד רימ .זיוה ןייא ןיא ןעניואוו רימ

 ,גניקָאּפ ןיא *המחלמ רעשידיא; רעד תעב
 לא יא

 ולא

 טניפעג סָאװ ,ןזלעב-ןגרעב רעגַאל ןטמירַאב-שיגַארט םוצ ךיז ןזָאל רימ
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 ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רעגַאל רעד .ענָאז רעשילגנע רעד ןיא עלעצ ייב ךיז

 -רַאפ ןעוועג זיא ןוא רעצעלּפ-סגנוטכינרַאפ יד ןופ ןטימ עמַאס ןיא ןענופעג

 ךיז ןבָאה ןטרָאד ,דנַאלשטיײיד ןיא םיצוביק עטסערג יד ןופ םענייא רַאפ טנכער

 ןרָאװעג טיירפַאב זיא לייט רעטסערג רעד .רעדנעל ךס ַא ןופ ןדיא ןענופעג

 ,אפוג ןזלעב-ןגרעב ןיא

 ןופ ןרוּפש יד .ןרעגַאל-טיוט עטסמַאזיורג יד ןופ ןעוועג זיא ןזלעב-ןגרעב

 ןעניפעג ןטרָאד .ןעזעגנָא ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה סמוירָאטַאמערק ןוא סנוויוא יד

 "ודק עשידיא רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ םירבק-ןסָאמ לָאצ עסיורג א ךָאנ ךיז

 ,תונברק טנזיוט קיסיירד םורַא ןופ ,םירבק-ןסַאמ יד ןופ םענייא ףיוא .םיש

 ענָאז רעשילגנע רעד ןיא ןדיא עטיירפַאב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה

 ןענייז םירבק-ןסַאמ ערעדנַא יד .טנעמונָאמ ןלופסקורדנייא ןַא טלעטשעגפיוא

 ,לָאצ יד ןוא ...ןגיל ָאד :טפירשפיוא ןַא טימ ןרָאװעג טנכיײצַאב

 טפרַאװ ַאינַאט ןיטסינַאיּפ ןיימ ,רעדיוש ַא ןָא-ןפרַאו םירבק-ןסַאמ יד

 : טרעמָאי ןוא םירבק יד ןופ םענייא ףיוא ךיז

 טרעמָאי ןטירד ַא ייב ,רבק ןטייווצ ַא ייב ...!רעטסעווש ערעייט ןיימ ---

 ןעמוקעגמוא זיא רעטסעוװש ריא זַא ...!רעטסעוװש ערעייט ןיימ : ץלַא יז

 זיא ןייבעג ריא ואוו טשינ רעבָא טסייוו יז .יז טסייוו סָאד ,ןזלעב-ןגרעב ןיא

 זיא'ס .ליורג ַא ןָא טּפַאכ'ס ,.. םירבק-ןסַאמ עלַא ףיוא יז טרעמָאי .טקידרעַאב

 טפור רעפסָאמטַא עשיגַארט יד סָאװ ליפעג םעד ןופ ןעײרפַאב וצ ךיז רעווש

 ךיז טניפעג טעטיוויטקַא רעטפַאהרעביפ ןייז טימ רעגַאל רעצנַאג רעד .סױרַא

 ,םלוע-תיב ןסיורג ןפיוא

 ,טפַאזנעזָאר (עלעסָאי) ףסוי טעטימָאק-לַארטנעצ םענופ רעציזרָאפ רעד

 ןופ רעדילגטימ יד ,טָאגפלעה יבצ ר"ד יַאבַאר ,ָאקמיב הסדה ר"ד יורפ ןייז

 רעד טרפב ,רעציירק .מ "סַאיַאה, ןופ רָאטקעריד רעד ,טעטימָאק-רוטלוק

 --- ןַאמפוַאק יטיוו ןוא גרעבנייוו ר"ד ,באלָאד םעס *טניָאשזד, ןופ רָאטקעריד

 ,ברקמ קרַאטש ךימ ןענייז עלַא

 רעעזפיוא רעד .לַאז-ָאניק ןסיורג םעד ןיא ןעגנולעטשרָאפ יירד ביג ךיא

 ןייז טימ טניואוו רֶע .(ןעוועג טניירפ-ןדיא ַא) שטייד ַא זיא ןינב םעד רעביא

 -םליפ רעטמירַאב רעד ןופ רעגָאװש ַא זיא רע .לַאז-ָאניק םעד ןיא החּפשמ

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז ןעגנולעטשרָאפ עניימ .ךירטיד ןילרַאמ עסירטקַא

 -עג זיא ,טליפעג ךיא בָאה ,רעטכעלעג סָאד רעבָא .גנונעקרענָא סיורג טימ

 ...םלוע-תיב ַא ףיוא טכייל ױזַא טשינ ךיז טכַאל'ס .טמיוצ

 טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא ןעגנַאגעגנָא טלָאמעד זיא ןזלעב-ןגרעב ןיא

 ןיא ןבעל יינ ַא וצ ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןדיא יד ןטיירגוצוצ
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 רעד וצ ןרָאװעג טקנעשעג זיא טיײקמַאזקרעמפיוא עטטסערג יד ,לארשי-ץרא

 סָאװ ןטַאקיפיטרעס עטלייצעג יד ףיוא .ךעלרעדניק עשידיא יד ןופ גנואיצרעד

 ןענייז ,רעסעמיץיּפש ןפיוא ןדיא יד ןפרָאװעגוצ טָאה גנוריגער עשילגנע יד

 ,..לַאגעל ךיוא לארשי ןייק ןרָאפעג ןדיא

 זיא רע .רעטַאעט-טעצַאק רעד בושח רעייז ןעוועג זיא ןזלעביןגרעב ןיא

 רעייז ןעמונעגּפָא בָאה'כ .עיגלעב ןוא ךיירקנַארפ ןיא רוט ַא ףיוא ןעוועג טקנוּפ

 עּפורג עשיטַאמַארד עטייווצ ַא .רעדעפ ימַאז רָאסישזער ןייז ןופ ןסורג ענייפ

 רָאסישזער ריא .(עקניל) ןויצ-ילעוּפ ייב ,*רעטַאעט-רעטעברַא; רעד ןעוועג זיא

 ,סרעקיזומ לָאצ ַא טגנַאלַאב ךיוא ןבָאה עּפורג רעד וצ .ןַאמדנַאז .א ןעוועג זיא

 יז ,עיציטעּפער ַא רעריא ייב ןעמונעגפיוא ךימ טָאה עּפורג עשיטַאמַארד יד

 ; רַאוטרעּפער ןטליּפשעג ריא ןופ סענעצס עקינייא רימ רַאפ טריטנעזערּפ טָאה

 רעד ןיא ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג2 סנידרָאג ,יקסניּפ דוד ןופ *רצוא רעד,

 (ַאקצינּפיל) הנח ןירעליּפשיוש יד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה עּפורג-רעטַאעט

 ,(קרָאי-וינ ןיא טציא) עלראט

 "ורעגפיוא רעגַאל רעד זיא ןזלעב"-ןגרעב ןיא טריטרעצנָאק בָאה ךיא ןעוו

 ןעגנַאהעגפיוא ןדיא ןבָאה לארשי-ץרא ןיא זַא ,סעיינ יד ןופ ןרָאװעג טרעד

 בוד רעביא לייטרוא-טיוט םעד ןריפסיוא ןרַאפ ןטנַאשזדרעס עשילגנע ייווצ

 ,םירבח יירד ענייז ןוא רענורג

 שילגנע ןופ ןָאזינרַאג רעצנַאג ַא טריטרַאוװקניײא ןעוועג זיא רעגַאל ןבעל

 ןעוועג זיא טפול יד ,לסעק ַא ןיא יװ טכָאקעג ןטרָאד ךיז טָאה'ס .רעטילימ

 ןײגנײרַא רעדָא ןיײגוצסױרַא ארומ ַא ןעוועג זיא'ס ,רעוולוּפ טימ טליפעגנָא

 -עגסיוא ןעזעג ךיא בָאה ,גנַאגנײרַא םייב ,רעמייב יד ףיוא ...רעגַאל ןיא

 ,ןטנַאשזדרעס עקידנעגנעה יד ןופ רעדליב יד טימ ןטינשסיוא-גנוטייצ עטּפעלק

 ןלעוװ רימ; :ןטפירשפיוא עשילגנע טּפעלקעגוצ ןעוועג ןענייז רעדליב יד וצ

 *! ןביוהעגנָא טָאה רעלטיה סָאװ סָאד ןקידנערַאפ ןלעװ רימ; *! המקנ ןעמענ

 "! ןדיא יד טימ רעדינע

 רימ דובכל טרישזנַארַא טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ןרָאפּפָא ןיימ רַאפ

 : ךיז טנעייל סָאװ ווירב ַא טימ טריטנעזערּפ ךיוא רימ ןבָאה ייז .הביסמ ַא

 ! וָאקָאלבַאי ןַאמרעה רעביל ןוא רעבושח;

 -ימָאק רעקיטרָא רעד ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ םייב טמַא-רוטלוק רעד;

 רענעזלעב-ןגרעב עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ רעייז ןיא סיוא ןקירד טעט

 ערעיא ןרעה וצ ןגינעגרַאפ סָאד ןוא דובכ םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיא

 ,חוכ-רשיי ןטסקיצרַאה םעד ,ןטרעצנָאק

 -- טכַאלעגטימ ךייא טימ ןבָאה ,טַאהעג האנה ןבָאה ןדיא טנזיוט טכַא;
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 ןסורג טכַארבעג ייז טָאה ריא ,טנייוועגטימ ךיוא ןוא -- ץַאיַאּפ םעד ךייא טימ

 -טנעָאנ רעזנוא םליפ ַא ןיא יו טריפעגייברַאפ ןוא םיבושי עשידיי יד ןופ

 ,טקרַאטשעג ןוא טומ םעד לסיבַא ןביוהעגפיוא ,טייהנעגנַאגרַאפ עטייוו

 ןדיי יד זַא רעכיז ןענייז רימ ןוא ,געוו ןקידרעטייוו רעייא ןיא חילצמ טייז;

 טיײקיצרַאה רעבלעז רעד טימ ןעמענפיוא ךייא ןלעוװ ןכוזַאב טעװ ריא עכלעוו

 רעקיצרַאה רעזנוא .ןעמונעגפיוא ךייא ןבָאה ָאד רימ רעכלעוו טימ דיירפ ןוא

 -לעוו ,קרָאי-וינ ןיא ןייארַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי םעד ןוא !טניָאשזדי םעד קנַאד

 ןסינעג ןוא רעטימעג ערעזנוא ןשירפוצּפָא טכַאמעג ךעלגעמ זנוא טָאה רעכ

 ,"ווָאקָאלבַאי רבח ,ךייא חוכ-רשיי ַא .בוט-םוי ןקיגָאט-יירד ַא ןופ

 טעטימָאק-לַארטנעצ םייב טמַא-רוטלוק

 יקסוועלָא לאפר ,ןַאמטוג רעב ריאמ

 טעטימָאק ןקיטרָא םייב גנוליײטּפָא-רוטלוק

 דלעפנעזָאר םהרבא ,ביורטנייױו לאומש

 -רעדליב ןקיטכיוו םעד ןיא סָאװ דובכ ןוא תוכז ַא רַאפ טכַארטַאב ךיא)

 -ןגרעב יד ןופ דנַאברַאפ-טלעווע ןופ ןבעגעגסיױרַא ,"םוקפיוא ןוא םוקמוא;, ךוב

 ,ןזלעב-ןגרעב ןיא טעטיוויטקַא ןיימ ןופ דליב ַא ךיוא ךיז טניפעג ,"רענעזלעב

 א

 רימ רַאפ ןגָארקעגסױרַא טָאה באלָאד םעס רָאטקעריד-*טניָאשזד; רעד

 רעייז ןרָאפכרוד ןגעמ לָאזכ ,שינעביולרעד-עזייר עשיסור יד עּפורג ןיימ ןוא

 ,ַאקשימ טרפב ,סרערָאפטימ הרבח ןיימ .,ןילרעב ןייק טקעריד טריפ סָאװ ענָאז

 רעבָא ןבָאה ייז ,ןסור יד ןופ תומַא דלד יד ןיא ןעמוק וצ טַאהעג ארומ ןבָאה

 ,טריטסעטָארּפ טשינ

 גנולעטשרָאפ ןיימ .רעװָאנַאה ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה געוו ןפיוא

 -המחלמ-רַאפ טימ ןעגנַאגעגוצ זיא ץלַא .רעטַאעט-טָאטש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 יד .טלעו רעד ףיוא טריסַאּפ טשינרָאג ןיטולחל טלָאוװס יו ,טייקיטומטוג

 -ָאק רעשידיא רעד .קידובכב ןעמונעגפיוא ךימ ןבָאה עטלעטשעגנָא-רעטַאעט

 זנוא טָאה'מ .טײקיצרַאה טימ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רעוװָאנַאה ןופ טעטימ

 טָאה ךימ .ןטײקכעלמעװקַאב עלַא טימ ןעמייה עטַאװירּפ ןיא טריטרַאוװקניײא

 ,ָאטנָארָאט ןיא טציא) טסיטנעד ַא דיא רעביל ַא חרוא ןַא רַאפ ךיז וצ ןעמונעג

 -עגוצ רימ ןעמ טָאה גנולעטשרָאפ ןיימ רַאפ ווירב-קנַאד םעד ץוח .(עדַאנַאק

 .עדניימעג רעװָאנַאה רעד ןיא טפַאשרעדילגטימ-ןרע ןופ דובכ םעד טלייט

 ,םוַאבסונ ןוא רעגַארּפ ןופ ןבירשעגרעטנוא זיא גנוקיטעטשַאב יד

 ענָאז רעשיסור ןוא רעשילגנע רעד ןשיווצ ץענערג רעד וצ ןעמוק רימ

 ייז ,ךעלטניירפ רעייז זיא ךַאו-ץענערג עשילגנע יד .ןילרעב ןייק געוו ןפיוא
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 עשיסור יד ןסיש סָאד ,ןעיירעסיש רָאפ ןעמוק טכַאניײב זַא רימ ןלייצרעד

 רעשילגנע רעד ףיוא ןּפַאכרעבירַא ךיז ןליוו סָאװ עקינעי יד ףיוא רעטכעוו

 זיא ךורעג רעד .ןןצענערג יד ןשיװצ ןגיל ןביילב עטעדרָאמרעד יד .ענָאז

 ...ןגָארטרַאפ וצ טשינ

 טימ טַאדלָאס רעשיסור ַא ףיוא זנוא טמענ ץענערג רעשיסור רעד ייב

 ,ךעהַא ייז טיירד רע .ןטנעמוקָאד לקעּפ סָאד טרינעמַאזקע רע .סקיב-ןישַאמ ַא

 .ןבירשעג שיסור ףיוא ךָאד זיא'ס ?ןענעייל טשינ ןעק רע -- עשזיסָאװ) ןיהַא

 ןבירשעגנָא ןוא טלּפמעטשעגנָא ליפיוזַא ןענייז ןריּפַאּפ עניימ זַא ןייז ךיוא ןעק'ס

 סָאד קירוצ רימ טיג טַאדלָאס רעד ...ןכירקוצסױרַא רעווש תמאב זיא'ס זַא

 לָאז רע טַאדלָאס ןטייוצ םעד טלעפַאב ןוא טריטולַאס רע ,ןריּפַאּפ לקעּפ

 ,ענָאז רעשיסור רעד ןיא ןיירַא ןרָאפ רימ ןוא עקטַאגָאר-ץענערג יד ןביוהפיוא

 עניימ וצ טכיירגרעד רָאפנײרַא םייב דלַאב סָאװ זיא עטסקידריווקרעמ סָאד

 ןופ טנַאקַאב טוג רימ זיא סָאװ ,חיר-"עינָאפ, רעשיפיצעּפס רעד רעכעלזָאנ
 ןפרַאװ עטשרע סָאד ... טפַאשרעה רעשירַאצ רעד רעטנוא ןרָאי-רעדניק עניימ
 ןקיניר ,סעטכָאמש ןיא ןָאטעגנָא .ןעיורפ עשטייד יד ןגיוא יד ןיא רימ ךיז
 ןסור יד .אקווד זנוא טלעפעג סָאד ...ךרּפ"תדובע ןעוט ןוא ןגעוו יד ייז
 ןיא רענַאקירעמַא יד יוװ "סנייליורפ ןוא ןעמַאד עשטיוד, יד טשינ ןעלכעק
 .ענָאז רעטריּפוקֶא רעייז

. 

 רָאטקעריד רעד .ןינב ןסיורג ַא טמענרַאפ *טניָאשזד , רענילרעב רעד
 ןייז ןיא שפנו בלב ןָאטעגנײרַא זיא סָאװ שטנעמ רעביל ַא ,גרַאװלע סקעמ זיא
 הימחנ ךיוא ךיז טניפעג ןילרעב ןיא ,הטילּפה-תיראש רעד תבוטל טעברַא
 ןפָארטעג ךיוא ןיוש םיא בָאה'כ ,"ליּפַא שיאושזד דעטיינוי, ןופ יקסווָאמליג
 טָאה עקירעמַא ןייק קירוצ געוו ןפיוא ,ןלױּפ ןיא ןעוועג זיא רע .ןעכנימ ןיא
 רעד ןגעוו ןטכירַאב ןענעק לָאז רע ידכ ,דנַאלשטייד ןייק טּפַאכעגנײרַא ךיז רע
 רעטנוא ןעמונעג םיא טָאה ?טניָאשזד, רעד ,הטילּפה-תיראש רעד ןופ עגַאל
 ,לגילפ ענייז

 -נעירָאמ ןוא עעזנטכַאלש רעגַאל רענילרעב ןיא ןטָארטעגפיוא ןיב ךיא

 רעטַאעט ןיא ןדיא עשטייד ןופ עדניימעג רעשידיא רעד רַאפ ךיוא ,ףרָאד
 עגנַאל ןענַאטשעג ןיוש ןענייז *םוידיילַאּפ, ןיא טרעצנָאק ןיימ ךָאנ ,*םוידיילַאּפ
 ךיז לָאז סנַאעס-ָאניק רעד זַא טרַאװעג ןבָאה עכלעוו ןשטייד טימ ןעייר
 סױרַא ןענייז טרעצנָאק ןיימ ייב ןעוועג ןענייז עכלעוו ןדיא עלַא .ןבױהנָא
 ןוא ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ ןענייז ןשטייד יד רעבָא ,רעטַאעט ןופ
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 טגערפעג ןבָאה עטלעטשעגנָא-רעטַאעט יד ןעוו .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז

 רעד זיא ,רעטַאעט ןיא ןײרַא טשינ טייג םוקילבוּפ עשטייד סָאד סָאװרַאפ

 :ןעוועג רעפטנע

 .י.סױרַא טעוו "חיר; רעשידיא רעד זיב ןטרַאװ רימ ---

 ןיחונמ ידוהי זָאוטריוװ-לדיפ רעד זַא ןדלָאמעג ןבָאה ןטַאקַאלּפ עסיורג

 טרעצנָאק םעד ןבָאה ןדיא יד ,ןילרעב ןופ ןדיא יד רַאפ טרעצנָאק ַא ןבעג טעוו

 "גוטייצ יד ןיא גנורעלקרעד יד ...ןעמוקעג טשינ רענייק זיא'ס ,טריטָאקיָאב

 ! טסנוק ןייד לחומ ריד ןענייז רימ ,ןיחונמ ידוהי, :טנעיילעג ךיז טָאה ןעג

 -תיראש יד .טנגוי רעשטייד רעד רַאפ טריטרעצנָאק רדסכ וטסָאה טציא זיב

 ...*! ךיד רימ ןרירָאנגיא --- טרירָאנגיא ןצנַאגניא וטסָאה הטילּפה

 ןיא ןדיא יד ייב טייקנדירפוצ סיורג ןפורעגסױרַא טָאה דָאזיּפע רעד

 .ןרעגַאל יד

 ריאמ יַאבַאר עדנַאמָאק-ןילרעב רענַאקירעמַא רעד ןופ ןילּפַאשט רעד

 ךיז טניפעג ,ןילרעב רעטניה ,יסנהַאװ ןיא זַא רימ טלייצרעד שטיוװָאמַארבַא

 ."עינָאלָאק (לדייב) טנעט-רעדניקפ ַא

 טגערפ -- ?ךעלרעדניק יד וצ רימ טימ ןרָאפעג ריא טלָאװ רשפא ---

 .ךימ רע

 גערפ -- ?ָאנַאיּפ ַא ןָא ןָאט ךיא לעװ סָאװ רעבָא ,ןרָאפעג טלָאװ'כ --

 .ךעלגעמ טשינ זיא סנַאלובמַא ןטימ וצניהַא ןּפעלשפורַא ךיז -- םיא ךיא

 .?ּפישזדא ַא טימ ןיהַא וצ טמוק'מ סָאװ םיוק

 טכַאמ -- ָאנַאיּפ ַא ןָא ךעלרעדניק יד רַאפ ןלעטשרָאפ סעּפע ריא טעוו --

 ,הרשּפ ַא ןילּפַאשט רעשיטַאּפמיס רעד

 רימ ןענייז ? ךעלרעדניק עשידיא ןייז הנהמ ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןעמ ןעק יוװ ,ונ

 ןַא ךיז בָאה'כ ןוא ךעלדייב יד ןיא ךעלרעדניק יד וצ *סּפישזד, טימ ןרָאפעג

 ךיא ןוא טַאהעג האנה קרַאטש ןבָאה ךעלרעדניק יד .ָאנַאיּפ ַא ןָא ןבעגעג-הצע

 ,גנודַאלנייא רעד רַאפ שטיװָאמַארבַא יַאבַאר רַאבקנַאד רעייז ןעוועג ןיב

 א

 דעטיינוי) ןעיוי רעד ןופ עיסימָאק עלעיציפָא יד ןעמוקעג זיא ןילרעב ןייק

 טלָאװעג ןטלָאװ ייז ןיהואוו ןרעגַאל יד ןיא ןדיא ייב ןשרָאפוצסױא (סנָאשיינ

 ןוא גרַאװלע רָאטקעריד טמיטשַאב טָאה ןעכנימ ןופ עמַארגעלעט ַא .ןרירגימע

 סָאװ ןעגנושרָאפסיױא יד ייב *טניָאשזד, םעד ןטערטרַאפ וצ טייקינייוו ןיימ

 "עה רָאטקעריד ןופ סיפָא ןיא ,1947 ,טסוגױא ןט12 םעד ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 ,ןייבשיפ דלָאר
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 עלַא ןבָאה רימ ייב ךיז ןעניפעג סָאװ ןטכירַאב עשיפַארגָאנעטס עסיוועג טול

 :טרעפטנעעג ןדיא עטגערפעגסיוא

 ! לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ ןליוו רימ --

 :ןרעהרַאפ יד ייב טניואוועגייב ךיא בָאה דָאזיּפע ןוװַאקישט ַא

 .רעגריב רעיַאוװגורוא ,רעכַאמ-םירק-זייא ,רעמַאהטיורק ילתפנ : תודע

 יַאווגורוא ןופ רעייטשרָאפ ,טאגירבַאפ רָאינעס : טַאגעלעד

 ?יאווגורוא ןיא ןעוועג וטסיב רָאי לפיוו : עגַארפ

 ,1929 רָאי ןזיב 1928 רָאי ןופ : רעפטנע

 ? עּפָארייא ןייק קירוצ קעװַא וטסיב סָאװרַאפ : עגַארפ

 טָאה ,עניטסעלַאּפ ןייק ריא טימ ןרָאפ ןוא רעטומ ןיימ ןעמענ וצ : רעפטנע

 ןיב טציא ,ןברוח ןיא ןקעטש ןבילבעג ןיב ךיא ןוא טקַאּפעג המחלמ יד ךימ

 ,*יּפ-יד; ַא ךיא

 ? ןרָאפ טציא וטסליוו ןיהואוו : עגַארפ

 ! לארשי-ץרא ןייק : רעפטנע

 ? לארשי-ץרא ןייק רָאנ סָאװרַאפ : עגַארפ

 ,דלַאװ ןיא ןריובעג זיא סָאװ דניק ַא ןופ רעטָאפ ַא ןיב ךיא : רעפטנע

 ,טפנוקוצ ריא ןרעכיזרַאפ ליוו ךיא

 ? רעכיז טשינ ןדיא יד ןענייז יַאווגורוא ןיא : (עידניא ןופ טַאגעלעד) עגַארפ

 רעכיז ,קילבוּפער עטסשיטַארקָאמעד עטסנעש יד זיא יַאווגורוא : רעפטנע

 ,לארשיי-ץרא ןיא רָאנ זיא

 עילימַאפ ןייד ןוא ריד לָאז ךיא ןעוו : (יַאווגורוא ןופ טַאגעלעד) עגַארפ

 ? ןרָאפעג וטסלָאװ ,יַאוװגורוא ןייק ןרָאפ וצ טייקכעלגעמ יד ןבעג ךיילג

 ןכעלגעמרעד זיא ןָאט רימ טסנעק וד סָאװ הבוט עקיצנייא יד : רעפטנע

 ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ וצ

 רעד ייב ןייז לדתשמ ךיז טגָאזעגוצ טָאה רעייטשרָאפ רעיַאוװגורוא רעד

 רַאפ טַאקיפיטרעס ןלעיצעּפס ַא ןילתפנ רַאפ ןגירק וצ גנוריגער רעשילגנע

 | ,לארשייץרא
 סא לג

 | יא

 ךָאנ .זירּפרוס ַא טכַאמעג רימ ןעמ טָאה בולק-ןריציפָא רענילרעב ַא ןיא

 עשיטַאמַארד יד ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ואוו ,ףָאהנעירַאמ ןיא גנולעטשרָאפ ַא

 יקסווָאמליג ןוא גרַאװלע טניירפ עניימ ךימ ןבָאה ,"ךרדב; ןוא "דדונה; ןזיירק

 ןופ ןעגנַאלק יד טרעהרעד ךיא בָאה ,בולק ןיא קידנעמוקניײרַא .ןסע ןעמונעג

 ,רימ דובכל טליּפשעגפיוא טָאה רעטסעקרָא רעד סָאװ ,*יעדטרױבריּפעה;

 ירעה ןוא ַאקשימ ,ַאינַאט :הרבח ןיימ ןסעזעג זיא ןשיט עטקעדעג יב
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 -לָאמ ןקַאמשעג ַא טריוורעס זנוא טָאה'מ .(ןעכנימ ןיא ןבילברַאפ זיא סנַאה)

 ַא טגנַאלרעד ךיוא רימ טָאה'מ ,ךיוי טימ ןשקָאל ,שיפ עטליפעג ןופ טייצ

 סלַא .גָאטסטרובעג ןיימ וצ רעדניק ןוא יורפ ןיימ ןופ עמַארגעלעט-גנוסירגַאב

 ןיימ טימ ךערּפשעג ןשינָאפעלעט ַא טימ טגרָאזרַאפ ךיוא רימ ןעמ טָאה הנתמ

 ,קרָאי-וינ ןייק ןילרעב ןופ ,אלעב יורפ

 -סנַארט עלעיצעּפס ַא טכַאמעג ךיא בָאה ןילרעב ןופ ןרָאפּפָא ןיימ רַאפ

 ןיק טקעריד ןילרעב ןופ עיצנַאטסיָאידַאר רעשירעטילימ רעד ףיוא עיסימ

 .רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא

 ךיא בָאה ,ןרעגַאל יד ןיא הטילּפה-תיראש רעד ןופ רוביצ-חילש סלַא

 טלעוו רערָאג רעד רעביא סרערעהוציָאידַאר יד רַאפ ץרַאה ןיימ ןסָאגעגסױא

 "! ןבעל ךימ טזָאלע עיציזָאּפמָאק רעד טימ
 לא

 ןיימ ןופ ריט ןפיוא .גָאטרַאפ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ןעכנימ ןייק קירוצ

 :לטעצ ַא ןענופעג ךיא בָאה רעמיצ

 ןופ ןַאמסָארג -- !גנודניברַאפ ןיא רימ טימ ךיילג ךיז טלעטש ---

 .?סַאיַאה;

 ,"לָאה-סעמ סַאיַאה; רעד ןענעפע ךיז לָאז'ס טרַאװרעד םיוק ךיז בָאה'כ

 -ייז עלעטָאמ ןוא ןועמש .ַארָאד ןיימ זַא ,הרושב יד ןָא רימ טגָאז ןַאמסָארג

 ןוא ןעכנימ ןייק ךיירטסע ןופ טרָאּפסנַארט ַא טימ ןרָאװעג טכַארבעג ןענ

 ןריסעצָארּפ ייז ןעמ טעוװ ןטרָאד .ןַאמיירפ-וינ ּפמעק ןיא ךיז ןעניפעג יז

 "ןגירקוצסיורַא; ייז טייהנגעלעג ַא בָאה ךיא ביוא ...ץעגרע ןקישרַאפ ןוא

 ןייז ןיוש טעוו ,ןרירטסיגער ייז ןעמ טעוװ .טייצ יד טציא זיא ,ןטרָאד ןופ

 .רע טנרָאװ -- ...טעּפש-וצ

 סע !ןעמ טוט סָאװ .ץעגרע ןרָאפעגקעװַא רעבייג זיא לזמ ןיימ ףיוא

 ןיימ ךיא ףרַאד םעד וצ רעבָא ,ןַאלּפ ַא בָאה'כ .סיפ ןוא טנעה רימ טפרַאװ

 גָאלש ךיא .שינעביולרעד עלעיצעּפס ַא ךיא ףרַאד םעד ףיוא .סנַאלובמַא

 טשינ בָאה ךיא ? טשינ יצ ,ןרעבייה רעטסימ ןלייצרעד :העד רעד טימ ךיז

 !זומ ךיא ,הרירב ןייק

 יד ןגָארקעג ןיוש טָאה רע .םורַא רימ טימ ךיז טּפַאכ רעבייה לעומעס

 .ןילרעב ןופ ןוא ןזלעב-ןגרעב ןיא גלָאפרעד ןסיורג ןיימ ןופ ןטכירַאב

 וצ ךיז ךיא דנעװ -- הבוט ַא ןטעב ךייא ליוו'כ ,רעבייה רעטסימ ---

 .רימ רַאפ ןָאט סע טנעק ריא רָאנ ,ָאטשינ זיא רעבייג םעס -- םיא

 רָאנ סָאװ ןָאט וצ טיירג ךיא ןיב ךייא רַאפ ? סָאװ טגָאז ,ווָאקָאלבַאי --

 .רעפטנע סרעבייה זיא -- ךעלגעמ
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 גָאט ַא ףיוא סנַאלבמַא ןיימ ןעמענ וצ שינעביולרעד ַא רימ טיג --

 ןיא םיבורק עניימ ןעז ןרָאפ ליוכ -- טסיירד טשינ ךיא גָאז --- טייצ

 .טרַאגטוטש

 ךייא רַאפ ,סָאװ טסייו רעוו ,טניימעג בָאה'כ יבַא ?ןןצנַאגניא סָאד --

 ,("סרעדרָא-לעװַארט;) שינעביולרעד-עזייר ַא ריא טָאה ָאד !לודג דובכב --

 .טייהרעטנוזעג טרָאפ ןוא ןרעפָאש הרבח יד ןופ םענייא סיוא טביילק

 ןילרעב ןופ שזַא עזייר רעזנוא ןופ דימ רעייז זיא ירעה רעפָאש ןיימ

 ןיא ןיײרַא ךיז ןצעז רימ .ןרעּפלַאג ,ןטַאי ערעדנַא יד ןופ םענייא ךיא םענ

 לייצרעד ךיא .ןַאמיירפ-וינ ּפמעק םוצ ןרָאפ םיא סייה ךיא ןוא סנַאלובמַא

 -וצסיורַא רימ טיירג זיא ןוא טרירעג זיא רע .ךיז טלדנַאה'ס סָאװ ןגעוו םיא

 .רעדניק עניימ ןגירקוצסורַא ןפלעה

 "ובמַא-?טניאשזד , ַא .ךַאװ-ייצילַאּפ ַא טייטש רענַאל ןיא רָאפניירַא םייב

 רַאפ ךיז טזייװַאב רעיוט טייז רענעי ףיוא .ןלעטשוצּפָא טשינ יז ןגַאװ --- סנַאל

 זַא טליפעג טלָאװ רע יװ ,טרַאװ ןוא רעיומ ַא ןבעל טייטש רע ,ןועמש רימ

 טביילב רע .ךָאנ םיא ןרָאפ רימ ,ןייג ךיז טזָאל ןועמש ...ןעמוק לעװ ךיא

 ַארָאד ךיז טניפעג ןטרָאד זַא ןיוש ךיא יײטשרַאפ .עמרַאזַאק ַא ןבעל ןייטש

 רעטשרעטניה רעד טימ סנַאלובמַא םעד סיוא טיירד ןרעּפלַאג .ןעלעטָאמ טימ

 רע .ןפיול רע טזָאל רָאטָאמ םעד .עמרַאזַאק רעד ןיא גנַאגנײרַא םוצ לייט

 ןבָאה ןדנוקעס עטלייצעג ןיא ןוא סנַאלובמַא םענופ ןריט עטיירב יד טנפע

 רעד רעטניה ןטלַאהַאבסיױא ךיז (עלעגעוו ןיא) עלעטָאמ ןוא ןועמש .,ַארָאד

 םייב טצעזעגקעוװַא ךיז ,ןריט יד ייז רעטניה טכַאמרַאפ טָאה ןרעּפלַאג .ָאנַאיּפ

 געוו ןפיוא רעגַאל ןופ ןרָאפעגסױרַא ךיז רימ ןענייז ןסַאלעג רעייז ןוא לדער

 ,ןַאבָאטוָא םוצ

 -נעדיא ךיא .ץרַאה סָאד ןייא רימ טלַאפ'ס .,ּפָא זנוא ןלעטש *סייּפ"םע;

 -:יה סמעטָא ענעטלַאהעגנייא טימ ןציז ןענועמש טימ ַארָאד .ךיז ריציפיט

 טרעה'מ רעבָא ךַאװ זיא רע ,עלעגעוו ןיא טגיל עלעטָאמ .ָאנַאיּפ רעד רעט

 רע רעכיילג זיא'ס זַא ןענַאטשרַאפ טלָאװ רע יוװ ,סּפיּפ ןייק םיא ןופ טשינ

 םעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא רע ...ןרעה ןזָאל טשינ ךיז לָאז

 ןרַאפ םיא ףיוא טריפעגכרוד טָאה להומ רעקידנרָאפכרוד ַא סָאװ הלימ-תירב

 רימ ..,?ץעידָאלַאמ; א יו ךיז טלַאה רע רעבָא .ךיירטסע ןופ ןרָאפסױרַא

 ...ןרָאפ רימ ןוא עיצקעּפסניא עשירעטילימ יד םולשב רעביא ןעמוק

 ןוא ָאנַאיּפ רעד רעטניה ןופ עלעגעוו ןטימ ןעלעטָאמ סױרַא ּפעלש ךיא

 ידכ ,רעטסנעפ םענעפָא םעד ןבעל ץַאלּפ-ץיז ןיימ רעטניה זיב וצ םיא ּפעלש
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 דער ןוא ןעלעטָאמ ףיוא קוק ךיא .טפול לסיבַא ןסינעג ךיוא לָאז דניק סָאד

 : םיא וצ

 ןוא טלעװ רעד ףיוא ןרָאװעג ןריובעג טשרע טסיב ,עלעטָאמ ,ונ --

 ךיז טזװמ !דיא ַא ןייז וצ זיא'ס רעווש יו םעט םעד ןליפ ןיוש טזומ וד

 ,ךרָאש ןדעי רַאפ ןרעטיצ ,ןצענערג ןענעבנג ,ָאנַאיּפ ַא רעטניה ןטלַאהַאבסיוא

 רימ ףיוא טקוקעג טָאה עלעטָאמ ..,,קיטשרוד ןוא קירעגנוה ,דנו-ענ ןייז

 "רַאפ טלָאװ רע יו טקנוּפ טלכיימשעג ןוא ךעלעגייא עיולב-לעה ענייז טימ

 ,םיא וצ דער ךיא סָאװ ןענַאטש

 ןטימ ןעלעטָאמ ךיא ּפוטשרַאפ !*סייּפ-םע; : ךימ טנרָאװ ןרעּפלַאג ןעוו

 ,ָאנַאיּפ רעד רעטניה קירוצ עלעגעוו

 ןענעק ייז זַא ןגָאז ןועמש ןוא ַארָאד .ךיוא ךיא ,קירעגנוה זיא ןרעּפלַאג

 ? עקירעגנוה ַא ןָאט סָאד יז ןעק .דניק סָאד ןגיוז ףרַאד ַארָאד ... .ןייגַאב ךיז

 רימ ןלעטש ,"רַאב-קענסע ַא ייברַאפ רימ ןרָאפ רעטעּפש העש עכעלטע טימ

 -לַאג ,סנַאלובמַא ןיא ןציז רימ ןזָאל *ןרישזַאסַאּפ עדנילב, ערעזנוא .ּפָא ךיז

 "ןריזינַאגרָא וצ; ןריבורּפ ןוא ןּפַאכרעביא סעּפע ןיירַא ןעייג ךיא ןוא ןרעּפ

 .י.ןעלעטָאמ ןגיוז ךָאד ףרַאד יז ,ןַארָאד רַאפ סעּפע שטָאכ

 :זנוא טנידַאב עכלעוו ןייליורפ רעד וצ גָאז ךיא

 ןוא ןַאמ ,עילימַאפ עשטייד ַא סנַאלובמַא ןיימ ןיא ריטרָאּפסנַארט ךיא ---

 ןצנַאג ַא ןבָאה ייז ,תונמחר סיורג ַא ייז ףיוא זיא'ס .עלעפוע ןַא טימ בייוו

 לייוו ,ייז רַאפ ןבעגסױרַא סעּפע וטסנעק רשפא .,טכוזרַאפ טשינרָאג גָאט

 -ַאר ייז טעװ שטיוודנעס ַא ,ךלימ לסיבַא .טשינ יז ןרָאט רעהַא ןעמוקנײרַא

 .י.קירעגנוה זיא יז ...דניק סָאד ןגיוז ףרַאד רעטומ יד ....ןעוועט

 רעד ףיוא טגנעה סָאװ גנונעדרָארַאֿפ ַא ףיוא ןָא טזייוו ןייליורפ יד

 .ןעמענוצסױרַא ףיוא זייּפש ןבעגוצסיורַא ןטָאברַאפ גנערטש זיא'ס, :טנַאװ

 : קרעמַאב ןוא ןטערַאגיצ עכעלטע לשיט ןפיוא קעװַא גייל ךיא

 וד .עילימַאפ עשטייד ַא זיא'ס !טשינ ןעמ רָאט ,טשינ רָאט'מ ביוא ---

 -רַאפ זיא דניק סָאד סָאװ טשינ טרַא ךיד ביוא .עקשטייד ַא ךיוא ךָאד טסיב

 ןיימ ?ןצרַאה םוצ םעד ןופ ןעמענ ךיז ךיא לָאז סָאװרַאפ ,רעגנוה ןופ טשלח

 | .ןייר זיא ןסיוועג

 טּפוטשעגניײירַא ןייליורפ יד רימ טָאה *רַאב-קענס; ןופ ןײגסױרַא ןרַאפ

 ןָאטרַאק רעלופ ַא טלקיווװעגנייא ןעוועג זיא גנוטייצ רעטלַא ןַא ןיא .לקעּפ ַא

 -עג ןענייז סָאד ,"סטָאנוָאד, טימ ץוט רעצנַאג ַא ןוא ךלימ-"דעטלָאמ; טימ

 "ןרישזַאסַאּפ; עניימ עכלעוו טימ םילכאמ רענַאקירעמַא עשיפיצעּפס ןעוו

 ...ןבעל רעייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טקיװקעג ךיז ןבָאה
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 סָאװ טקנוּפ ןטמיטשַאב ַא וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז טכַאניב טעּפש

 ןבָאה טניירפ עניימ ,טריטרעצנָאק ןטרָאד בָאה'כ ןעוו טיירגעגוצ בָאה ךיא

 יז זַא טרעכיזרַאפ רימ ןבָאה ןוא רעדניק עניימ קילייװטיײצ ןעמונעגניירַא

 -םוקמ ַא טימ ןגרָאזרַאפ ץעגרע ייז לעוו'כ זיב ,ייז ףיוא ןבעג גנוטכַא ןלעוו

 ...החונמ

 ןבָאה ןַאבָאטוָא ןפיוא ,סנַאלבמַא םעד טיירדעגסיוא טָאה ןרעּפלַאג

 רימ ןענייז גָאטרַאפ ןוא ,קידנציז למירד ַא טּפַאכעג ,טלעטשעגּפָא ךיז רימ

 .ןעכנימ ןייק ןעמוקעגנָא

 31 לטיּפַאק

 ןַאֿפשעג ןיא קירוצ

 ,רעלטיה ואוו הסיפת יד ךיז טניפעג ָאד .גרעבסדנא

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,*ףמַאק ןיימ, ןבירשעג טָאה ,ומש-חמי

 ןטכינרַאפ ןוא טלעוװ יד ןּפַאכרַאפ וצ ןַאלּפ ןייז טרימַאלקָארּפ

 ,קלָאפ עשידיא סָאד

 ןדיא יד ץלַא ךָאנ ןענייז גנואיירפַאב רעד ךָאנ רָאי ייווצ

 טסיורג'מ .רעגַאל רעגרעבסדנַאל ןסיורג םעד ןיא טרַאּפשרַאפ

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,"רימזה, לבמַאסנַא-רעטַאעט םענייפ םעד טימ ךיז

 לבמַאסנַא רעד טָאה גרעבסדנַאל ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו ,ּפַארַאכ .מ

 .עבָארּפ ַא וצ ןטעברַאפ ךימ טָאה'מ ."םלוג רעד; סקיווייל .ה טריטעּפער

 סע בָאה'כ ,ישזער רעד טימ ןפלעהוצסורַא ייז ןטעבעג ךיוא ךימ ןבָאה ייז

 רַאפ זיא עּפורג-רעטַאעט יד-טָא קיטכיוו יו קידנליפרעד .ןרעג רעייז ןָאטעג

 ןיא *טניָאשזד, םעד ןטעבעג ךיא בָאה ,ןדיא-רעגַאל יד ןופ ןייזליואוו םעד

 רעדנַאסקעלַא רָאסישזער םעד גרעבסדנַאל ןייק ןקישסױרַא ןלָאז ייז זַא ןעכנימ

 ,גלָאפרעד רעסיורג ַא רָאג ןעוועג זיא גנוריפפיוא יד .ינידרַאב

 -ךלַאװ ,גניכַארטימ ןיא ןעגנולעטשרָאפ עניימ טצעזעגרָאפ בָאה ךיא

 ,דלַאװנריופ ןייק ןגָאלשרעד ךיז בָאה'כ זיב ,גרעבנעפיירג ,םייהּפייל ,טַאטש

 ןוא ,טמַא-רוטלוק םייב ,"בגנע ןזײרקמַארד יד קיטעט ןעוועג ןענייז ןטרָאד

 ,"רבדמב;

 -כיל ,גניטַאלװ ,םייהסדניוו : ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןטָארטעגפיוא ןיב ךיא

 ַא) ןעּפָאקסטיײצ ,םיײהלָאװ ,קורבסיוא ,ןײטסנַארט ,גנירייא ,םיישלעז ,וַאנעט



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 52

 -ימַאפ ןייז טימ רעזייר בייל) דיירסטדערעג ,(עקנַארק-ןעגנול רַאפ לָאטיּפש

 -צלַאס ,ךַאבסַאמ ,קעסליפ ,(דנַאליז-וינ ןייק ןענַאד ןופ ןיוש ןרירגימע עיל

 ,גניפַאדלעפ ןייק ןעמוקעגוצ ןיב'כ זיב ,םײהטרעּפמַאל ,םייה

 רעד .דנַאלשטייד ןיא םש ַא טַאהעג טָאה גניפַאדלעפ ןופ רעגַאל רעד

 ,"דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס, ןטימ ןעמַאזוצ ,*טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיא;

 -סומ ַא טשרעהעג טָאה ןטרָאד ,ּפמעק םעד טימ ןבעגעגּפָא קרַאטש ךיז ןבָאה

 עלעטעטש שיאעּפָארײא ןיילק ַא יו ןעזעגסיוא טָאה'ס ,גנונעדרָא עטפַאהרעט

 -מַארד רעד בושח רעייז ןעוועג זיא גניפַאדלעפ ןיא ,ןלױּפ-חרזמ ןיא ץעגרע

 רעטשרע רעד ןעוועג סָאד זיא טרימרָאטניא רימ טָאה'מ יו ."ךמע; זיירק

 ךָאנ דלַאב דרע רעשטייד ףיוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ זיירקמארד

 ערעדנַא יד ןופ ָאוינ רערעכעה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא ןוא גנואיירפַאב רעד

 ןטיבעג ןבָאה ייז ,לָאצ ןיא 60 םורַא טלייצעג ןיוש ןבָאה סָאװ ןזיירקמארד

 ךיוא ןבָאה ייז ."ךמע-רעטַאעט, ףיוא "ךמע, זיירקמארד ןופ ןעמָאנ םעד

 ןטסערג םעד .רעטסעקרָא םעניילק ַא ןוא רָאכ ַא ,םייה-רוטלוק ַא ןפַאשעג

 רעד ךרוד ."קוביד, ןופ גנוריפפיוא רעד טימ טכַאמעג ייז ןבָאה גלָאפרעד

 טָאה ,גניפַאדלעפ ןיא גנולעטשרָאפ ןיימ טריפעגכרוד בָאה ךיא סָאװ טייצ

 רָאג ,"בלַאק עשָאי; סרעגניז .י ןופ גנוריפפיוא רעד וצ טיירגעג *ךמע; ךיז

 בקעי :ןזיװעגסױרַא ןבָאה גניפַאדלעפ ןיא ןדיא יד וצ סערעטניא ןסיורג ַא

 "וקעזקע) טרעּפלָאװ םַאיליוו ןוא יקסנישטַאבַאט ןימינב ,ןינַאכ םוחנ ,טַאּפ

 ,ןטפַאשקרעװעג עשידיא יד ןופ רַאטערקעס-װיט

 ירַאֿפ ןייק רעשטיוװַאבויל טימ

 ןייק טמוק ץרַאװש סירָאמ זַא העידי ַא ןגָארטעצ ךיז טָאה ןעכנימ ןיא

 ןיא םלוע רעד .,זירַאּפ ןיא טרילָארטסַאג טלָאמעד טָאה ץרַאוװש .דנַאלשטייד

 ךיוא ןבָאה סעיינ יד .ןצרַאװש ןעמענוצפיוא טיירגעג ךיז טָאה ןרעגַאל יד

 .ןעכנימ ןיא ןעגנוטייצ יד ןדלָאמעג

 ? םעד ןגעוו סעּפע טסייוו רעצעמע יצ *טניָאשזד; ןיא ךָאנ ךיז גערפ ךיא

 זירַאּפ ןיא ?טניָאשזד; רעד זַא ןייז ןעק'ס .סעציײלּפ יד טימ ייז ןשטעווק

 עשז"יוו ,דנַאלשטייד ןייק ןעמוק לָאז רע ןצרַאװש ייב טלעוּפעג ָאי טָאה

 טקנעד רעבייה לעומעס ?טשינ רענייק ךָאנ טסייוו לעיציפָא סָאװ סע טמוק

 ןייק געט עכעלטע ףיוא ןרָאפנײרַא לָאז ךיא ןעוועג טלָאװ עטסכיילג סָאד זַא

 ןצרַאװש ןרעלקרעד ייברעד ןוא ,לעוטקַא זיא ןינע רעד יצ ןעניפעגסיוא ,זירַאּפ

 -עג םעד ףיוא ןבָאה טנעקעג ןטלָאװ ןטירטפיוא ענייז גנוקריוו ַא רַאפ סָאװ

 ,דנַאלשטיײיד ןיא הטילּפה-תיראש רעד ןופ טימ



 53 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 לקעּפ ַא טקישעגוצ רימ טָאה ַאלעב סָאװ קילג ַא ךָאנ .סיורג זיא ץיה יד
 "וצ רימ טָאה רעבייג .טצוּפעגסיױא ךיז בָאה'כ .ןעמרָאפינוא עקידרעמוז טימ
 ,ןָאגַאװ-ףָאלש טימ ,זירַאּפ-ךעכנימ ,סַאלק עטשרע טעליב"ןַאב ַא טלעטשעג
 ,געוו ןיא ךיז ביילק ךיא ןוא

 : טגערפ ןוא דיא ַא וצ רימ וצ טמוק ףָאה-ןַאב רענעכנימ ןפיוא
 םעד הבוט ַא עשז-טוט ?זירַאּפ ןייק טרָאפ ריא ,ווָאקָאלבַאי טניירפ ---

 טימ טרָאּפסנַארט ַא טרָאפ ,סַאלק עטירד ,ןַאב רעד טימ .גניקָאּפ ןופ ןיבר
 הוצמ ַא טנידרַאפ .זירַאּפ ןייק תוחּפשמ ערעייז ןוא םידיסח רעשטיווַאבויל
 ייב ןטייקירעווש ןייק ןכַאמ טשינ ייז לָאז'מ טעז ,ייז ףיוא גנוטכַא טיג ןוא
 ,רַאפרעד ןשטנעב ךייא טעװ יבר רעד ,הבוט ַא טוט ...ץענערג רעד

 ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיילג ךיז ךיא בָאה ?ןָאש טנעקעג ךיא בָאה סָאװ
 -פיוא ךימ טָאה'מ .רעשטיוװַאבויל טרָאּפסנַארט ןיימ ןקוקוצנָא סַאלק עטירד
 (ןעיורפ יד טרפב) ייז ןופ בור סָאד ,סמכילע-םולש עמערַאװ טימ ןעמונעג
 וצ ןעוועג-ריתמ טָאה יבר רעד) גניקָאּפ ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג ךימ ןבָאה
 -ירעמַא ןַא ,ךיא יוו גנַאל ױזַא ,טבעלעגפיוא עלַא ןבָאה ייז .(ןרעה ךימ ןייג
 סנטשרעביוא םעד טימ ,ייז טעװ ,ןעמַאזוצ ייז טימ טרָאפ ,ריציּפָא רענָאק
 בָאה'כ .טזָאלעגּפָא טשינ ךימ ןבָאה ייז .ןעשעג טשינ סטכעלש ןייק ,ףליה
 -קעּפסניא עשירעטילימ יד ןענַאװ זיב ייז טימ ןעגנערברַאפ ןוא ןציז טזומעג
 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןגיוצרַאפ ךיז טָאה סָאד .רעביארָאפ טעװ עיצ
 ןופ בור סָאד ,דנַאלסור ןופ םיטילּפ ןענייז יז זַא טלייצרעד רימ ןבָאה ייז
 -נייא ןיוש ייז ןעמ טעװ זירַאּפ ןיא .יירעבעוו-םיתילט טימ ךיז ןעמענרַאפ יז
 ןלָאז ייז ךעלרעדניק יד ייב ןלעוּפ טנעקעג טשינ ןבָאה סעמַאמ יד ,ןענעדרָא
 -מורַא ייז ןענייז טעקַאנ בלַאה .קנעב ענרעצליה יד ףיוא ןפָאלש ןגייל ךיז
 ןָאגַאװ םעד טרעקעגרעביא טשינ רעיש ןוא ךעלקישָאל יד יװ ןעגנורּפשעג
 ,ןוגינ ןשידיסח ַא ןגיוצרַאפ טָאה דיא ַא ,רעטכעלעג ןוא יירעפיטש רעייז טימ
 ןופ טרעצנָאק ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא ערעדנַא יד ןלַאפעגוצ ןענייז דלַאב
 ,ןײרַא ץרַאה ןיא ןכָארקעג ןענייז סָאװ ןוויטָאמ עקיצרַאה

 -ונעגנעמַאזוצ ךיא בָאה ,ןזיװַאב ךיז טָאה ײצילָאּפ-ץענערג יד רעדייא
 -רָאפ ךיז ךיא בָאה עיזיווער רעד ייב .ןטנעמוקָאד ערעייז ןעמעלַא ייב ןעמ
 לקעּפ עצנַאג סָאד ןבעגעגרעביא ןוא רעריפ"טרָאּפסנַארט סלַא טלעטשעג
 -עלב ַא טָאה רע ,טייל-רעטילימ ענעּפָאלשרַאפ יד ןופ םענייא וצ *ןריּפַאּפ,
 .,,"ףךשכ, :טלּפמעטשענּפָא ,לקעּפ סָאד ןבעגעגקירוצ רימ ןוא ןָאטעג רעט

 -ַאװ ןיא החמש עתמא יד ןרָאװעג טשרע זיא ,םולשב ןעמוקעגרעביא
 ןטשרעביוא םעד טביולעג ןוא תירחש ןענעװַאד טלעטשעג ךיז טָאה'מ .ןָאג
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 םעד ןופ קלח-טרעדנוה ַא ןעמוקנָא לָאז החּפשמ ןיימ ןוא רימ ,דסח ןרַאפ

 -עגנייא םיוק ךיז בָאה'כ .טעוװעשטניװעגנָא רימ ןבָאה ןדיא ערעייט יד סָאװ

 ךיז סַאלק עטשרע ןָאגַאװ ןיימ ןיא ןײגרעבירַא ןזָאל ךימ ןלָאז ייז ןטעב

 ,זירַאּפ ןייק ןָא ןעמוק רימ רעדייא ןשַאװאוצמורַא

 יד טימ טרָאּפסנַארט ןיימ טרַאװעגּפָא ןבָאה לַאזקָאװ רעזירַאּפ ןפיוא

 טָאה'מ ,סיורג ןעוועג זיא החמש יד .םידיסח רעטרעדנוה רעבעוו-םיתילט

 .טניוטשעג ןוא טקוקעגוצ ךיז ןבָאה ןזיוצנַארּפ יד .טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג

 תילט ַא :הנתמ ַא ןגָארטעגוצ רימ טָאה טרָאּפסנַארט ןיימ ןופ עיצַאגעלעד ַא

 ןופ ןדיא עזעיגילער יד וצ שפנו-בלב ןבעגעגרעביא .,דנַאלסור ןיא טבעוועג

 ,"הלצהה-דעו ןופ רעייטשרָאפ רעבושח רעד ןעוועג זיא הטילּפה-תיראש רעד

 .יקצעדָארָאג ןימינב ברה

 יא
 : סרעייטשרָאפ יד ףיוא ךימ ןעמענ זירַאּפ ןיא *טניָאשזד, ןופ סיפָא ןיא

 -ַאמ סלרַאשט .ןַאמלעקעב .א סעזָאמ ,יקצטאק טרעברעה ,ץרַאװש ףסוי ר"ד

 ןָאדנָאל ןיא ןיוש זיא ץרַאװש סירָאמ זַא ,הרושב יד ןָא רימ טגָאז טומַאל

 ךימ לָאזמ טעב'כ .ךעלקערש ליפ ךיא ,קרָאי-וינ ןייק קירוצ געוו ןפיוא

 .ןָאדנָאל ןיא ןצרַאװש טימ שינָאפעלעט ןדניברַאפ

 ,רענעט-ןָאטירַאב סצרַאװש ךעלדנע ךיא רעהרעד --- ?װָאקָאלבַאי ---

 ןופ ןעמוקעג לעיצעּפס ןיב'כ ,זירַאּפ ןופ דער ךיא ,ץרַאװש רעטסימ --

 ןופ ןדיא יד ןשיױטנַא טשינ טלָאז ריא ,ןקריװַאב וצ ךייא ידכ דנַאלשטיײיד

 רַאפ ןופ ךָאנ ךייא ןעקנעדעג ייז .ךייא ףיוא ןטרַאװ ייז ,הטילּפה-תיראש רעד

 -- !טמוק ריא זַא ןעגנוטייצ עלַא ןיא ןדלָאמעג ןיוש זיא'ס .ןרָאי-המחלמ יד

 .לביירט ןיא ןײרַא ךיא יירש

 רעפטנע סצרַאװש זיא -- ךעלגעמ טשינ זיא'ס ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 .יי רימ ףיוא טרַאװ'מ ...רעטַאעט-קילבָאּפ ןיא ןָאזעס םעד ןבױהנָא זומ'כ ---

 ...רעטַאעט-טסנוק רעד

 ענעבילבעגנבעל יד -- םיא ייב ךיז ךיא טעב -- ץרַאװש רעטסימ --

 -עפע וצ יװ קיטכיוו ױזַא טקנוּפ זיא'ס ,רימ טביולג .ךייא ףיוא ןטרַאװ ןדיא

 ןייק טמוק ךייא טעב'כ .רעקיטכיוו ךָאנ רשפא ןוא ,רעטַאעט-טסנוק םעד ןענ

 ! ןעכנימ

 ,רעטרעוו עניימ ןבָאה --- וװָאקָאלבַאי רעטסימ ,טכערעג טנייז ריא ---

 ַא ףױא ןעילפניירַא לעװ ךיא ,סָאװ ריא טסייוו --- .טקריוװעג ,סיוא טזייוו

 ךיא ןוא ןרעגַאל יד ןופ ןדיא עלַא ןעמענפיונוצ טעװ ריא .ןעכנימ ןייק גָאט

 ? טיײרלָא .טרעצנָאק ַא ןבעג ייז לעוו
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 -יאַאנ ןייז ךימ טרעדנואוו -- ?ץרַאװש רעטסימ ,ריא טדער סָאװ --

 ןיב'כ ,םישדח 5 רעבירַא ןיוש דנַאלשטייד ןיא ךיז ןיפעג ךיא -- טעטיוו

 ץלַא ךָאנ בָאה'כ ןוא סנַאלובמַא ןַא טימ ןליימ רעטנזיוט ןרָאפעגסיױא ןיוש

 זיא עשז:ױזַאו ,ןרעגַאל רעקילדנעצ יד ןיא ןדיא עלַא טכיירגרעד טשינ

 ?טרעצנָאק ןייא טימ ,טרָא ןייא ףיוא ,גָאט ןייא ןיא ןזיײװַאב וצ ךעלגעמ סָאד

 רעבָא ךיז ןעק ךיא ,תמאב ךימ טסירדרַאפ'ס ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ---

 -רַאפ --- עיצַאוטיס יד טרעלקעגפיוא רימ טלָאװ רעצעמע ןעוו .ןפלעה טשינ

 ךייא ןגעוו ןביירש לעוו'כ .ןדיא יד טסירג ...רשפא -- ךיז רע טרעפטנע

 רעדנואוו ףיוא טוט ריא זַא טרעהעג בָאה'כ .עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא

 יו לב -דוג, ,דנַאלשטיײד ןיא
 א

 ןופ שארב עֿפורט עשידיא ַא טליּפש "ירקנַאל, רעטַאעט רעזירַאּפ ןיא

 -עּפָא ןַא ןליּפש ייז .ַאניקוועז רתסא ןוא םיובנריב לארשי סרעליּפשיױש יד

 "וועז ןוא םיובנריב .ןורכז ןיא ןבילברַאפ רימ זיא גנולעטשרָאפ ענעי .עטער

 ַאניקוועז םיצולּפ ךיז טָאה ןיירפער ןטימניא .טעוד ַא ןעגנוזעג ןבָאה ַאניק

 :ןעירשעצ

 !!!ןוז ןיימ !ןוז ןיימ ---

 טקירדעג יז ,רתסא יורפ ןייז ןעמונעגמורַא םיובנריב טָאה קידנעגניז

 ןעמוקעגמוא זיא ןוז ַא רערעייז) גנַאזעג סָאד טקידנערַאפ ױזַא ןוא ,ךיז וצ

 ...(ןברוח ןיא

 יז ,ןָאמָאלָאס ענער ןיטסינַאיּפ יד טריּפעגנָא טָאה לרעטסעקרָא ןטימ

 ןופ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא יוװ דלַאב ,ןיטסינַאּפמָאקַא עקיסַאלקטשרע ןַא זיא

 ןטשרע ןיימ ייב ָאנַאיּפ רעד ףיוא טײלגַאב ךימ יז טָאה ,זירַאּפ ןייק קרָאי-וינ

 ,"לעיעלּפ-עלַאס ןיא טרעצנָאק

 ,"ןרעדָאמ, לעטָאה םוצ ןעמוקעגוצ גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןיב ךיא ןעוו

 זַא טקעמשרעד טָאה רע .,לשריה ןיימ רימ ףיוא טרַאװעג ןטרָאד ןיוש טָאה

 ,ןפיול-וצ ןעמוקעג דלַאב רע זיא ,זירַאּפ ןיא ןיב ךיא

 -גניא רעד זיא רע ,לרוחב רענדָארג ַא זיא ,ףעלַאח (יקסלוּפַאק) לשריה

 ךיא בָאה רעדלעװ יד ןיא תורובג ענייז ןופ .ןעמ טגָאז ,ןַאזיטרַאּפ רעטס
 עקירעביא יד ןוא עמַאמ-עטַאט סלשריה ,ןלייצרעד טרעהעג ןוא טנעיילעג
 ,,.זירַאּפ ןיא םורַא ךיז רע טרעגלַאװ ,ןעמוקעגמוא ןענייז החּפשמ ןייז ןופ

 -עגּפָא טשינ רימ ןופ רע זיא דנַאלשטייד ןייק ןרָאפעגנײרַא ןיב ךיא רעדייא

 ,טריטּפָאדַא םיא ךיא בָאה ...ןטַאט ןייז רַאפ ךימ טכַארטַאב רע .,ןטָארט

 ךיז טנרעל רע ןוא טגלָאפעג ךימ טָאה רע זַא הרושב יד ןָא רימ טגָאז לשריה
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 -עמַא ןיא ,ןשַאט-ןעיורפ ןכַאמ וצ ךיז רע טנרעל עלוש-*טרָא? ןיא .ךַאפ ַא

 ,..ןייטשַאב לטעטש ןייז רע טעװ ,רימ טימ טרָאפ רע זַא רעכיז רע זיא ,עקיר

 טימ טייג לשריה ,ןָאמָאלָאס ענער וצ גָאטימ ףיוא ןטעברַאפ ןיב ךיא

 זיא ,ןָאמָאלָאס ירנעה רעקיזמ רעזירַאּפ רעטנַאקַאב רעד ,ןַאמ ריא .רימ

 ריא טימ ענער ."ץיוושיוא, ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע ןוא ןרָאװעג טקישרַאפ

 ַא ןיא ןטסירק עשיזיוצנַארפ ייב טעװעטַארעג ךיז ןבָאה קינָאמ לרעטכעט

 על'הריד ריא ןגָארקעגקירוצ יז טָאה זירַאּפ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ ,ףרָאד

 "גיז יד ריא טימ ןטרָאד ןעניואוו ,לרעטכעט ריא ץוח .ךעלרעמיצ יירד ןופ

 :טסַאג"וצ טפָא ןעמוק'ס .רעטכעש ַאטעּפ ןוא ַאקצערָאמ תידוהי :סנירעג

 זיא'ס .ןטסיטרַא ,סרעליּפשיוש עשידיא ןוא עשיזיוצנַארפ ,סרעביירש עשידיא

 -עגנוה קעװַא טשינ טייג רענייק רעבָא ,טייג'מ ןוא טמוק'מ ,ריט ענעפָא ןַא

 ...קיר

 ןייק קירוצ ןַאב רעד וצ טײלגַאב ךימ ןבָאה ןָאמָאלָאס ענער ןוא לשריה

 .ןעכנימ

- 
 -ַאפ רעשטייד ַא ייב ןעניואוו עלעטָאמ ןוא ןועמש ,ַארָאד רעדניק עניימ

 ןפיוא ,סיפָא-טסָאּפ ןיא טעברַא רע .יצַאנ רענעזעוועג ַא זיא ןַאמ רעד .עילימ

 רַאפ ןריזיוקער וצ טביולרעד ןעוועג זיא ?טײהנעגנַאגרַאפ, ןייז ןופ ךמס

 וצ ייז ןריבורּפ ןשטייד יד .זיוה ןיא םיא ייב ץַאלּפ לקיטש ַא רעדניק עניימ

 ,ךיא זַא ןסייוו ייז .רימ טימ ןעּפעשטרַאפ וצ ךיז ןרעטיצ ייז ,םעװקַאב ןכַאמ

 ןטימ זיא םעלבָארּפ רעסיורג ַא .לקנָא רעד ןיב ,רָאיַאמ רענַאקירעמַא ןַא

 ןעק'כ סָאװ ץלַא ךיז טימ גנערב'כ ןוא ןטיזיוו עטפָא ןטרָאד ךַאמ ךיא .ןסע

 ןענעק לקיטרַא םעד טימ .ןטערַאגיצ טימ ייז גרָאזרַאפ ךיא .ןפיוק וצ ןגירק

 יד ,ערה-ןיע ןָא ,טנייש עלעטָאמ ...ןבעג הצע ןַא ךיוא ןיײלַא ןיוש ךיז ייז

 ...םיא טימ ךיז ןעקצַאצ ייז ,םיא רַאפ הרּפכ יד ןרעוו ןשטייד

 ןעמענטימ ןלָאז ייז ,ןַאקשימ טימ ןוא ןסנַאה טימ טדערענּפָא בָאה ךיא

 ,טרופקנַארפ ןייק טקעריד סנַאלובמַא ןטימ ןרָאפ ןוא ַאינַאט עקטסינַאיּפ ןיימ

 ןעז ךיז לע ךיא יוװ םעדכָאנ ,ןַאב רעד טימ ןיהַא ןעמוק ןיוש לעװ ךיא

 ,ייז ךיא גָאז -- רעדניק עניימ טימ

 טליפעג ןטרָאד ךיז ןבָאה ןדיא יד .ךרכ א זיא ןיימ-םַא-טרופקנַארפ

 ןרעגַאל ערעדנַא יד ןופ ןעזסיוא סָאד טַאהעג טשינ טָאה'ס ,.שיטָאטשסיױרג

 ןילאד ַאלעב *טניָאשזד, םענופ ןירעטערטרַאפ יד .ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ואוו

 ןיא טציא) עברעװ דוד *טעטימָאק-לַארטנעצ, םענופ רעציזרָאפ רעד ןוא

 "רעוו .קיצרַאה רעייז ןעמונעגפיוא ךימ ןבָאה ,(עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל
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 ןכרוד ןרָאװעג טריסנָאנַא ןענייז ןעגנולעטשרָאפ עניימ זַא רימ טלייצרעד עב

 רעטנזיױט טרַאװרעד'מ .טנגעג רענעי ןופ סּפמעק עלַא ןיא טמַא-רוטלוק

 ,ןשטנעמ

 ןליפסיוא ףרַאד יז סָאװ עטעקנַא ןַא רימ טזייוו ןילַאד ןירעייטשרָאפ יד

 -עג) "ָאריא; ןופ ָארויב-טּפיוה רעד וצ ןלעטשוצ ןוא ןטירטפיוא עניימ ןגעוו

 יד (3 :רעיושוצ לפיוו (2 :ןעגנולעטשרָאפ לָאצ יד (1 :("ַארנוא, ןופ ןטיב

 םעד רַאפ טיפענעב םעד ןֹופ קיגנעהּפָא ןייז ןלעװ ןטירטפיוא עקיטפנוקוצ

 ןטייוצ םעד ןגָאזנָא לָאז רעגַאל ןייא (4 :ןרעגַאל יד ןופ בצמ ןלערוטלוק

 ,ןעגנולעטשרָאפ עניימ ןגעוו

 ןעמוק םוטעמוא ןופ .רימ ייב סעיינ ןייק טשינ ןיוש ןענייז ןטכירַאב יד

 ןטירטפיוא עניימ ןגעוו ןטרָאּפַאר עלעיציפָא ןוא ןפורּפָא עשיטסַאיזוטנע ןָא

 ,טרופקנַארפ ןיא ןייז ךיוא טעוװ עבלעז סָאד ,גנירג ןיוש רימ זיא ץרַאה'ס

 ָאטשינ .גנולעטשרָאפ רעד וצ ןטיירגוצ ךיז ףרַאד ךיא .טעּפש טרעוו'ס

 "עט רימ ,רעדילק עניימ טימ ןוא ןשטנעמ עניימ טימ סנַאלובמַא רעד ךָאנ

 דלַאב ןרָאפעגסױרַא ןענייז ייז זַא זנוא ןעמ טגָאז ,ןעכנימ ןייק ןרינָאפעל

 -םע, יד וצ ןרינָאפעלעט רימ ?ןעמוקעגניהַא ייז ןענייז עשז-ואוז .ירפרעדניא

 "ובמַא ןיימ טנגעגַאב ץעגרע ייז ןופ רע טָאה רשפא .ןַאבָאטוָא ןפיוא ?סייּפ

 עניימ סיוא:קוק ןוא ןסיורדניא ןליוק עסייה ףיוא יו ייטש ךיא ? סנַאל

 ךיז טּפעלש סנטייוורעדנופ !ָאטשינ -- הרבח עניימ ןופ ןמיס ַא ךָאנ ןגיוא

 ץנַאג ךיז ןציז ןגָאװ ןפיוא .טנַאּפשעג דרעפ ייווצ טימ ןגָאװ רעשירעיופ ַא

 ,ןלַאפעגנייא רימ זיא ץרַאה'ס .ַאינַאט ןוא ַאקשימ ךעלטימעג

 ? סנַאה זיא ואוו --- רעבירַא ייז וצ ךיא יירש -- ?ןעשעג זיא סָאװ --

 ? סנַאלובמַא רעד

 ַאקשימ רימ טרעפטנע -- !"לַאכעיאּפ, ןיוש זיא סנַאלובמַא רעד --

 ןבעל ןטימ םיוק ןענייז רימ .טרעקעגרעביא ךיז טָאה רע -- קיטולבטלַאק

 לָאז רענייק זַא גנוטכַא טיג רע .ןַאבָאטוָא ןפיוא ןבילבעג זיא סנַאה !סױרַא

 בָאה'כ !ַאקשימ ץלַא -- !לכש טָאה רעװ רעבָא .עטנַארט יד ןעמענוצ טשינ

 ןפרָאװעגפױרַא ,"םיסוס, ייווצ טימ ןגָאװ ןשטייד ַא *טריזינַאגרָא, דלַאב

 ןלעװ רימ ןוא ןגָאװ ןפיוא ַאינַאט עקטסינַאיּפ רעייא טימ ןעמויטסָאק ערעייא

 !רימ ןָא טַאהעג ריא טלָאװ םינּפ ןייש ַא .טרעצנָאק ןבעג טנייה ךָאנ

 סלַא ןקינָאמ טימ ,סנַאלובמַא רעדנַא ןַא ןעמוקעגנָא זיא ןגרָאמ ףיוא

 רעלעיציפָא רעד ייב ןייזוצייב ןעכנימ ןיא ןבילברַאפ זיא סנַאה .רעפָאש

 טקישעגוצ ךיוא רימ טָאה רעבייג םעס .טנעדיצקַא םעד ןגעוו גנושרָאפסױא

 ,ךיירטסע ןייק געוו ןפיוא טורשרַאמ םעיינ ַא ןופ לטעצ ַא
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 לא לא
8 . 

 ַא) ןירּפ ,םייהנעזָאר ,יסרעבאג ,שימרַאג ןיא ןטָארטעגפיױא ןיב ךיא

 "נעכײר-דַאב ,(עדַאנַאק ןיא ןענייז ייז ןופ ךס ַא .רעטנעצ"רעדניק רעסיורג

 -רערעל ַא ןעוועג זיא ןטרָאד) ןטרױּפ ,(ןדיא טנזיוט סקעז) עלַאס-ףָאה ,לַאה

 ןוא רעפרַאפ ,םוַאנ"דַאב ,וַאנעטכיל-גָאצרעה .,ןעדַאבזיװ ,גנינייא ,(רַאנימעס

 ,ןײטסנַארט

 ןעגנַאגעג רעגַאל רעד זיא ןײטסנַארט ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 -- !ןעשעג זיא סָאװ .טכַארבעגפיוא ןעוועג ןענייז ןדיא עלַא .ךעלדער ףיוא

 :יק ריפ טימ השעמ עקידנריר א רימ ןעמ טלייצרעד ,ךיא גערפ

 טימ ןעוועג טשינ ךָאד זיא ,ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא רעגַאל רעד ןעוו

 טכַאמ-עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא יד טָאה ,ךעלרעדניק יד ןרענרעד וצ סָאװ

 םולח ס'הערּפ ןיא יק ערעגָאמ יד ,רענייב ןוא טיוה ןופ יק ריפ טלעטשעגוצ

 עכלעוו טימ יק ערעגָאמ ריפ יד ןגעק ןטנַאפלעה יװ ןעזעגסיוא רעכיז ןבָאה

 ... ךלימ"-רעיוז ןבעגעג ייז ןבָאה ךלימ טָאטשנָא ,רעגַאל םעד טקילגַאב טָאה'מ

 ,טשינרָאג יו רעסעב ןעוועג רעבָא זיא'ס

 םויה-רדס ןפיוא ןוא הפיסא ןַא ןפורעג ןבָאה רעגַאל םענופ ןדיא יד

 : םעלבָארּפ ןייא ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא

 ןייק טשינ ןביג ייז סָאװ םעד ץוח ? יק יד סיוא ןעמ טעשַאּפ ױזַאיװ ---

 ,רעגנוה ןופ סיוא ןעייג ייז ! םייח-ילעב רעצ ַא ךיוא ייז ףיוא ךָאד זיא ,ךלימ

 ערעגָאמ ענייז ןופ לָאז דיא רעדעי :ןרָאװעג ןסָאלשַאב קימיטשנייא זיא'ס

 ךיז טָאה'מ .ןעוועג זיא ױזַא ןוא ,יק יד רַאפ קלח ַא ןרעייטשייב ןענָאיצַאר

 ןיא .טבעלעגפיוא ןבָאה ,רעדיוו ,יק יד ,ןסיב ןטימ יק יד טימ טלייטעג

 זיא'ס זַא טעשַאּפעגסיױא ױזַא ךיז ייז ןבָאה םישדח עכעלטע ןופ ףיולרַאפ

 יד טקיוװקעג ןבָאה ייז סָאװ טימ ךלימ יד .ייז ףיוא ןקוק וצ תויח ַא ןעוועג

 : קילגמוא ןַא טרעה --- םיצולּפ .ענעטעמס ענייר ןעוועג זיא ךעלעפוע עשידיא

 ,ךעבענ ,ןשטייד יד ףיוא ןגָארקעג תונמחר טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד

 ןעמונרַאפ ייז ייב טָאה'מ סָאװ ץלַא זַא ,טערקעד ַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא

 יד ןעמוקעג ןענייז .ןבעגקירוצ ךיילג ייז ןעמ לָאז ,המחלמ רעד ךָאנ דלַאב

 ַא ןרָאװעג ךָאד זיא .יק ריפ יד קירוצ טרעדָאפעג ןוא סרעמרַאפ עשטייד

 ;דלַאװעג

 ךָאד ןלעװ ,סנטשרע ?יק ערעזנוא ןבעגּפָא ןלָאז רימ טסייה סָאװ --

 ? רשוי זיא ואוו ,סנטייווצ ,ךלימ עלעטיב ַא ןָא ןייגסיוא ךעלרעדניק ערעזנוא

 םיוק .טגָאזעג ןשטייד יד ףיוא ןדָאש רעייז ,יק ריפ ןבעגעג ןעמ טָאה זנוא

 ןיא ןסיב םעד ןענוגרַאפ טשינ ךיז ןבָאה רימ .טעּפישזעג ןבָאה ייז סָאװ
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 ייז ןבָאה רימ זַא ,רעטציא .יק יד ןיא טּפוטשעגנײרַא רעסעב סע ןוא ליומ

 -ענקעװַא זנוא ןופ ייז ןעמ ליוו ,טלכעקעגסיוא ,ערה"ןיע ןָא ,טעשַאּפעגסיױא

 ,טשינ ךיוא --- יק יד .ןגָארטרעבירַא טשינ סע ןלעװ ךעלרעדניק יד ?ןעמ

 טימ ייז ןפור רימ .ךָאנ זנוא ןעייג ייז ,זנוא וצ טניואוועגוצ ױזַא ןענייז ייז

 ערעזנוא ןלעװ רימ .עניירב ןוא לסָאס ,עצנירּפש ,הכלמ :ןעמענ עשידיא

 !ןסיג ךיז טעװ טולב !סעקושטייד יד וצ ןבעגקעװַא טשינ יק עשידיא

 -ַאקירעמַא ןיימ טימ רעגַאל ןיא ןזייוו וצ טשינ ךיז ןטעבעג ךימ טָאה'מ

 -ַאב יד ןיא גָאט םענעי ןבילברַאפ ךיוא ןענייז רענעמ עלַא .םרָאפינוא רענ

 .רעגַאל ןופ ןעיורפ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה עיגעטַארטס-המחלמ יד ,ןקַאר

 טלעטשעגסיוא ךיז ,ךעלעגעוו יד ןיא רעדניק יד טצעזעגסיוא ןבָאה ייז

 טפַאש'הירב יד ןזייווַאב רעצעמע לָאז ןוא רעױט-רָאפנײרַא םייב ייז טימ

 ןבָאה'ס יװױזַא ! יק יד וצ ןעמוקוצ ןריבורּפ ןוא עדַאקירַאב יד ןכערבוצכרוד

 ,ןדלַאװעג טכַאמעג ןעיורפ יד ןבָאה ,ײצילָאּפ רעד טימ ןשטייד יד ןזיװַאב ךיז

 ךיז ןבָאה עקַאטַא ַאזַא ףיוא .תוללי טימ טזָאלעצ ךיז ןבָאה ךעלרעדניק יד

 םייב ןענַאטשעג ןענייז ייז .טכירעג טשינ ייצילָאּפ רעד טימ ןשטייד יד

 ןייק טשינ טמענ'ס זַא ןעזעג ןבָאה ייז ,ןיגוצנײרַא טגַאװעג טשינ ןוא רעיוט

 ...ןגָארטעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ,ףוס

 םוצ טעּפעשטעג ךיז טָאה'מ .ןעגנושרָאפסױא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 יד סא טשינ טגלָאפ'מ טסייה סָאװ .טסערַא טימ טעשַארטסעג ,טעטימָאק

 ןדיא יד ?ןשטייד יד וצ יק יד ןבעגוצקירוצ גנונעדרָארַאפ עשירעטילימ

 :טגָאזעג תודע ךיוא בָאה ךיא ןוא ,טהנעטעג ןבָאה

 ואו רעגַאל םעד ןזָאלרַאפ טלָאװעג טשינ ןפוא-םושב ןבָאה יק יד ---

 ןבָאה יײצילָאּפ יד ןעזרעד ןבָאה יק יד יוװ ױזַא .טלעוו יד יוװ טוג ייז זיא'ס

 ןשטייד יד ןבָאה ףוס-לכ"-ףוס ,,.ייז טכוז טייג ןוא ןטלַאהַאב ץעגרע ךיז ייז

 ,יק יד ןעמונעגוצ

 עינעמור ןופ םיטילּפ עיינ

 טנזיוט 20 םורַא ןופ ןענַאטשַאב זיא ךיירטסע ןיא הטילּפה -תיראש יד

 ירעמַא רעד ןיא ןרעגַאל יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןופ בור סָאד ,ןדיא

 -תיב :זדניל ןיא לכימרעדניב ןוא גרעבסלעבע ,דיישגעוו : ןופ ענָאז רענַאק

 גרובצלַאז ןיא ,ןײטסעלַאּפ-וינ ,ןײטסַאג-דַאב ,ענרעסַאק-גרובנעדיר ,קילַאיב

 ,'ב הילע רַאפ רעגַאל רעקיטכיוו ַא) ןדלעפצלעז ןוא

 ךָאנ ןעוועג ןענייז ךיירטסע ןיא ןעגנוגנידַאב-גנוניואוו ןוא -סנבעל יד

 ןטימ טריפעגנָא טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ ַא ,דנַאלשטיײיד ןיא יו רעגרע
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 ןוא ?תונכוס; ,*טניָאשזד; ןטימ טעברַאנעמַאזוצ ןיא ,ןבעל-*יּפ "יד, ןשידיא

 ,*טרָא;

 -רעטַאעט עשידיא יירד קיטעט ןעוועג ךיוא ןענייז טיבעג-רוטלוק ןפוא

 עטסואווַאב יד ןופ טריפעגנָא רעטסעקרָא-ץנַאטנעזערּפער ַא ןוא ןעלבמַאסנַא

 ,לנָאפליּפש רעדירב יד ,ָאידַאר רעשיליוּפ רעד ןופ סרעקיזומ עשידיא

 זיא ךיירטסע ןיא ןעלבמַאסנַא-רעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ רענייא

 ןײטשּפע הידידי ןוא ווָאקרוט סַאנָאי ,דלעפנעמולב אנַאיד : ןופ ןענַאטשַאב

 שזַאטס רעייז קנַאד ַא ,תובישח טימ םוטעמוא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז יז

 "וצ ךיוא טָאה םולבנעזָאר יאמש רָאטַאטיצער רעד ,המחלמ רעד רַאפ ןופ

 ענייז טימ ןרעגַאל יד ןיא טייקיטעט רעלערוטלוק רעד וצ טײקיגָאװ ןבעגעג

 ,(דנילב ןעוועג זיא רע) ןטרעצנָאק-טרָאװ

-+ 
 ןופ ןרעגַאל עלַא ןיא ןעגנולעטשרָאפ עניימ טימ ןטָארטעגפיוא ןיב ךיא

 ,ךיירטסע

 ,1947 ,25 רעבמעטּפעס ,קרָאייוינ ,"סטרעוורָאפ;

 ןשידיא ַא ןיא טרעצנָאק ַא סווָאקָאלבַאי טבײרשַאב רע; :ּפָאק ַא רעטנוא

 ,גרובצלַאז ןיא רעגַאל-קילַאיב-תיב םעד ןופ ווירב ַא ."ךיירטסע ןיא ּפמעק

 : רָאטקַאדער רעטרעעג

 -ןטנעדנָאּפסערָאק ןייק טשינ גָאמרַאפ ןוא רעטכיד ןייק טשינ ןיב ךיא

 ןלייט ךיז ןוא גנוטייצ רעייא ןיא ןביירש ךיז טליוװ ךָאד ,שַאט ןיא עטרַאק

 רעגַאל ןצנַאג רעזנוא ןוא רימ ףיוא טָאה סע סָאװ גנושַאררעביא רעד טימ

 ןשידיא ןופ רעלטסניק רעד ,עקירעמַא ןופ טסַאג רעבושח רעד טכַאמעג

 .ןָאקָאלבַאי ןַאמרעה רעטסימ ,רעטַאעט

 ךיא בָאה ,טכַאנ עבלַאה ןיוש זיא סע שטָאכ ,קירוצ טונימ עכעלטע טימ

 גנורעקלעפַאב עצנַאג יד דנזעװנָא ןעוועג זיא סע ואוו לָאז םעד טזָאלרַאפ

 זיא רעגַאל םעד ןיא טָא ,רעגַאל-*יּפ-יד; ַא ,קילַאיב-תיב ןיא רעגַאל רעזנוא ןופ

 ןיא ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןשידיא ןופ רעלטסניק רעד ןטָארטעגסױרַא עקַאט

 רעד טימ ןלייט ךיז ליוו ךיא ןעמעוו ןגעוו ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה עקירעמַא

 ןגעו ןלייצרעד ןוא האנה עקיטסייג יד טייקכעלטנפע רעשידיא רענַאקירעמַא

 טכַארבעגניירַא טרָאװ ןשיטסיטרַא ןייז טימ טָאה רע סָאװ םזַאיזוטנע םעד

 .רעגַאל רעזנוא ןיא

 רעד ןופ לייטס םעד ןבײרשַאב וצ קיטכיוו טשינ זיא'ס זַא ביולג ךיא

 "לעוו ףיוא עניב *עטרירָאקעד עכייר, יד ןוא "עדייבעג-רעטַאעט רענרעדָאמ,

 -עגפיוא זיא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה טסיטרַא רעשידיא רעטמירַאב רעד רעכ
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 -רָאפ רעד ןוא ,רעטערב טימ טּפַאלקעגנעמַאזצ קַארַאב ַא זיא סע .ןטָארט

 רָאנ ,ןפָאלש םייב ךיז ןצונַאב רימ עכלעוו טימ ןקעד ןופ טײטשַאב גנַאה

 רע יוװ ױזַא ןטָארטעגפיוא וָאקָאלכַאי ןַאמרעה זיא ,ףיורעד טקוקעג טשינ

 םיטש ערעטיול ןייז .רעטַאעט רעקרָאי-וינ ןטסנעש םעד ןיא ףיוא טערט

 -ָאלבַאי ןַאמרעה .רעטַאעט רעקרָאי-וינ ןיא לידבהל יװ קַארַאב ןיא טגנילק

 יז ליוו ןוא עיטַארקָאטסירַא רעקרָאי-וינ יד קַארַאב ןיא ךיז רַאפ טעז ווָאק

 רוט ןייז טעמדיוועג טָאה רע .גנוטלַאהרעטנוא עלערוטלוק עתמא יד ןבעג

 .רעדנעל םונהיג יד ןיא הטילּפה-תיראש רעד וצ

 -רעטנוא וצ ךיז טייקכעלגעמ יד ןבָאה ןלָאז עלַא זַא ,זיא גנַאלרַאפ ןייז

 סרעטומ יד זַא טביולרעד וליפַא טָאה רע .רעגַאל ןופ ןדיא עלַא ,ןטלַאה

 טשינ סָאד טָאה םיא ,ןייז דנזעוונָא ךיוא ןלָאז טנעה יד ףיוא רעדניק יד טימ

 םעד ןלייטרַאפ וצ ןטסעבמַא יוװ -- רענייא רָאנ זיא קנַאדעג ןייז :טרעטשעג
 רעזנוא ןיא טפַאשלעזעג רעשידיא רעדנטכַאמש רעד ןגינעגרַאפ ןקיטסייג
 ,רעגַָאל

 טָאה סָאװ גנורעטסייגַאב יד ןבײרשַאב וצ ךעלגעמ טשינ רימ זיא סע

 ןעוו .גנולעטשרָאפ ןייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד קַארַאב ןיא טשרעהעג

 עיציזָאּפמָאק ןייז ןופ רעטרעװ עטצעל יד טריטיצ טָאה ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ,.."ונתוקת הדבא אל דוע ...ונצרא דעב תומל בוט; ,"רמוש רעד לארשי;

 םעד טימ-טגניז ןוא רעטרע יד ןופ ףיוא םלוע רעצנַאג רעד ךיז טביוה

 ,ףוס ןזיב ענמיה רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ זרעפ ןטצעל

 ןופ טייהנזעװנָא רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ליטש רעדיוװ זיא לַאז ןיא

 -:ערב וצ טביולרעד טָאה ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה עכלעוו ךעלרעדניק עניילק יד
 ןסייר ןרענוד יו .עדנע וצ זיב םַארגָארּפ יד רָאפ טצעז רעלטסניק רעד .ןעג

 ןטנעמסידָאלּפַא עקיטכעמ יד טייקליטש יד רעביא

 יירד עצנַאג םלוע םעד טלייוורַאפ טָאה ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה יו םעדכָאנ
 יד קידנלָאהרעדיװ ,גנומיטש רענעביהעג ַא ןיא קעװַא רעדעי זיא ,העש
 טשינ -- עקירעמַא ןופ טכַארבעג זנוא טָאה רע עכלעוו הנתמ ענעדײשַאב
 רע רָאנ ,ןרַאלָאד ןופ םרָאפ רעד ןיא טשינ ןוא ךעלקעּפ ןופ םרָאפ רעד ןיא

 ןבָאה רימ רעכלעוו טימ עזַארפ עצרוק יד ןגָאז וצ טנרעלעגסיוא זנוא טָאה
 טשינ !טגרָאזעג טשינ; :יירשעגסיוא ןקיטכעמ ַא טימ טנגעזעג םיא טימ ךיז
 "ווו טגרָאזעג טשינ !!טגרָאזעג

 ,ךיירטסע ,גרובצלַאז ,קילַאיב-תיב ,יקסלַאוװָאק השמ

 ל
 -סױרַא גנונעדרָארַאפ ַא ןגָארקעג ךיא בָאה ןעכנימ ןייק קירוצ געוו ןפיוא
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 זיא סנַאלובמַא ןיימ טימ ןיהַא ןרָאפ לייוו ,ןַאב רעד טימ ןיוו ןייק ןרָאפוצ

 -עביולרעד ןייק ןגירק טשינ ןעמ ןעק סרערָאפטימ עניימ רַאפ .ךעלגעממוא

 .ענָאז עשיסור יד ןרָאפוצכרוד שינ

 ןוא ןעכנימ ןייק סנַאלובמַא ןטימ טקישעגקירוצ ךיא בָאה הרבח ןיימ

 -ץענערג עשיסור יד .ןײלַא -- ןיוו ןייק גוצ ןשירעטילימ ַא טימ ןרָאפעג ןיב ךיא

 ,בָארט רעטסימ .טייקירעווש םוש ןייק טכַאמעג טשינ אקווד רימ טָאה ךַאװ

 "ןַאב םייב טרַאװעגּפָא ךימ טָאה ,ןיוו ןיא *טניָאשזד, ןופ רעטערטרַאפ רעד

 .לָאטיּפש-דלישטָאר םוצ *ּפישזד, ַא טימ טריפעגוצ ךיילג ךימ ןוא ףָאה

 ןופ ּפערט יד ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ןיוו ןיא טירטפיוא רעטשרע ןיימ

 עטכַאמשרַאפ ,עטעקַאנ ןופ ןענַאטשַאב זיא םוקילבוּפ ןיימ .לָאטיּפש םעד

 רעליוה רעד ףיוא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ייז .ךעלרעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ

 ,םורַא חטש ןצנַאג םעד ףיוא ןוא לָאטיּפש ןגעקטנַא לדנטרעג םעד ןיא דרע

 רעד ךרוד טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז ןוא ןפָאלשעג ןענייז ייז ןופ עליפ

 ףוס-םי תעירקכ ןעמוקעגנָא רימ זיא'ס .גנולעטשרָאפ ןיימ ןופ טייצ רעצנָאג

 ןיא .לכימש ַא ןופ ןמיס ַא רעמינּפ עשיגַארט ערעייז ףיוא ןֿפורוצסױרַא

 "עג רעבָא ןיב ךיא .עילָאד רעייז ףיוא טנייועגטימ ןיילַא ךיא בָאה ןצרַאה

 בָאה ךיא שטָאכ *!וגאדת לא; *! טגרָאזעג טשינ; :טקיטומעג ייז ןוא ןענַאטש

 ןלעװ ייז .ןָא טשרע ךיז ןביוה תורצ ערעייז זַא גנורַאפרעד ןופ טסואוועג

 רעד ןיא ןגירקוצניירַא ךיז ידכ ,ענָאז עשיסור יד *ןצרַאוש, ןפרַאד טשרע

 "ידע עטקַאּפעגרעביא יד ןיא ןקעטש ןביילב ןלעוװ ייז .ענָאז רענַאקירעמַא

 -גיא יד .ןעגנוגנידַאב עטסכעלשטנעממוא יד רעטנוא ,זדניל ןיא סּפמעק-*יּפ

 ,עילַאטיא ןייק 'ב הילע טימ גרעב עכיוה יד רעביא ןזָאל ךיז ןלעװ ערעג

 ןוא רעדנעלגנע יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא ןלעװ ייז ןופ בור סָאד ןוא

 ...ןרעּפיצ ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןרעוו טקישרַאפ

 ןעייטש ייז יװ ןפָאלטנַא ןענייז םיטילּפ עשינעמור עיינ יד ןופ בור סָאד

 גנַאל ןבעל ַא ןיא טרָאּפשעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ ץלַא קידנזָאלרעביא ,ןעייג ןוא

 -בָאה רעייז ןופ סעּפע ןעמענוצטימ ןעגנולעג ָאי זיא'ס ןעמעוו עקינעי יד

 ןוא ןלַאפַאב ייז ןענייז געוו ןפיוא .רעגרע ךָאנ ןטינשעגּפָא ןבָאה ,סטוג-ןוא

 םיוק ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ןופ ,ןטידנַאב עשינעמור ןופ ןרָאװעג טעװעבַארַאב

 .סעװרָאב ןוא טעקַאנ ןבילבעג ןענייז ייז .טעװעטַארעג ןבעל ןטימ

 : רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא ןַאמרעגנוי ַא

 ךיז רע טרעדנואוו -- ?טשינ ךימ טנעקרעד ריא ,ווָאקָאלבַאי רעה --

 ,רעלדיפ רעד ,רעקיזומ רעד -- רעלזיירק לעצרַאמ --- רעלזיירק ןיב ךיא --

 -שיפ ַאשימ טימ ןעמַאזוצ ,ריא ןעוו רעטסעקרָא ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ
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 ? טקנעדעג ריא ,עּפורט-רעלגיז רעד טימ עינעמור ןיא טרילָארטסַאג טָאה ,ןָאז

 טשינ ןבעל ןיא םיא ךיא טלָאװ ,זיא רע רעוו טשינ רימ טגָאז רֶע ןעוו

 (לארשי-תנידמ ןיא רעקיזומ רעטסואװַאב ַא טציא זיא רעלזיירק) טנעקרעד

 ךָאנ טסייו טלעװ עקידנסיורד יד סָאװ טרעדנואוועג קרַאטש טָאה ךימ

 טרעלקרעד רימ טָאה'מ .עינעמור ןופ ףיולעג ןשידיא םעיינ םעד ןופ טשינ

 ,ןופרעד ןזעוו ןייק ןכַאמ טשינ לי טכַאמ-עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא יד זַא

 ףיוא רוזנעצ יד .גנוריגער רעשינעמור רעד טימ ןסיירנייא טשינ ךיז ידכ

 ןיירַא טשינ ןעמ טזָאל דנַאלשטייד ןופ וליפַא .גנערטש רעייז זיא סעיינ יד

 ,ןיוו ןייק ןטנעדנָאּפסערָאק יד

 עשינעמור עיינ יד ןופ בצמ םעד ןגעוו ווירב ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא

 ןטעבעג בָאה'כ .קרָאי-וינ ,ייוודָארב טסיא 175 :טריסערדַא סע ןוא םיטילּפ

 ,קרָאי-וינ ןייק ןעילפ וצ ןבילקעג ךיז טָאה סָאװ ריציפָא רענַאקירעמַא ןַא

 ױזַא לטסעק-טסָאּפ ַא ןיא לווירב סָאד ןפרַאװנײרַא ןוא ןייז טוג ױזַא לָאז רע

 יד ןגעוו סעיינ עשיגַארט יד טימ ווירב ןיימ ...ןעמוקנָא טעװ רע יו לענש

 יד רעדייא ךָאנ "סטרעוװרָאפע ןיא טקורדעג ןעוועג זיא םיטילּפ עשינעמור

 -נָאּפסערָאק ערעייז ןעוו ,עסערּפ רענײמעגלַא רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא סעיינ

 עיינ יד ןקוקנָא ןוא ןיוו ןייק ןגירקוצניירַא ךיז ןעגנולעג ךעלדנע זיא ןטנעד

 .עידעגַארט עשידיא

 ר

 ךיא ,ללכב עזייר-ילפ עטשרע ןיימ זיא'ס ,ךיא ילפ ןעכנימ ןייק קירוצ

 ,..ןטייקכעלמעװקַאב קיניו רעייז טימ ןַאלּפָארע ןשירעטילימ ַא טימ ילפ

 ייוװצ אפוג ןעכנימ ןיא רימ רַאפ טיירגעגוצ ןיוש ןענייז'ס לייוו ,ךיז לייא ךיא

 ןייז ךעלטנגייא ןלעװ סָאד ,לארשיל תמיק ןרק םעד תבוטל ןעגנולעטשרָאפ

 א ףיוא ךיז זָאל ךיא רעדייא דנַאלשטייד ןיא ןטירטפיוא-גנונעגעזעג עניימ

 ,עילַאטיא ןייק רוט

 עשירעטילימ יד ןופ ןדעי ןעמ טָאה ןַאלּפָארע ןיא ןרעטעלקפיורַא םייב

 טגערפ .וצ סע ןעּפעשט עלַא .,טושַארַאּפ ַא טימ ןעוועג דבכמ ןרישזַאסַאּפ

 ,טנַאשזדרעס םוצ ךיא גָאז -- ?םעד טימ טוט'מ סָאװ םרחב ךימ

 -- גנונעפָאה רימ רע טיג --- טושַארַאּפ םייב ןטלַאה ןיוש טעווס זַא ---

 ןפלעה ריד טעוװ טושַארַאּפ רעד ."ייב-דוג; גָאז ןוא ןגיוא יד ךַאמרַאפ

 ..י ןצכערק

 "זוַאהליּפשוַאש ,-רעטַאעט סָאד זיא ןעגנולעטשרָאפ ייווצ עטצעל עניימ וצ

 םענופ סרעייטשרָאפ :טײל:רעטילימ עכיוה טימ טקַאּפעגרעביא ןעוועג

 ךרוד ןטָארטרַאפ סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא עלַא ןופ ןוא *ָאריא , ,"טניָאשזד;
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 טּפיױה ,יעלק סוישול לַארענעג ןופ רעטערטרַאפ ַא .טעטימָאק-לַארטנעצ םעד

 טסירגַאב ךימ טָאה ,דנַאלשטייד ןיא טכַאמ-עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא רעד ןופ

 -ירעמ װָא טַאקיפיטרעס,/ ַא טימ טריטנעזערּפ רימ טָאה ןוא עניב רעד ןופ

 רעד תבוטל טסניד ןיימ רַאפ טפירש-גנונעכייצסיוא ןַא) "סיווריוס סוירָאט

 "טניָאשזד; םענופ רָאטקעריד:טּפיױוה רעד ,ןַאמסַאּפ סלרַאשט ,(הטילּפה-תיראש

 זיא סָאװ ,לַאדעמ םענעדלָאג ַא טעיליּפשעגנָא רימ טָאה ,דנַאלשטייד ןיא

 ַא ןופ ןעגנַאהעגּפָארַא זיא ןוא ,רימ דובכל ןרָאװעג ןסָאגעגסיױא לעיצעּפס

 ןטסערג םעד .(ןָאפ רעשידיא רעד ןופ ןרילָאק יד) עלעטנעל רעיולב:סייוו

 טסיטרַא-סקלָאפ; :טלטיטַאב ךימ ןבָאה ייז ."ךמע; טלייטעגוצ רימ טָאה דובכ

 | ?הטילּפה-"תיראש רעד ןופ

 ךימ ןבָאה סָאװ טניירפ עכעלנעזרעּפ עניימ טימ טנגעזעג ךיז בָאה ךיא

 דלָארעה ,ןַאמדירפ ַאדַא ןוא פיליפ ר"ד ,רעבייה לעומעס :ןעוועג ברקמ

 טימ ,ןַאמָארג ַאינַאט ןיטסינַאיּפ רעביל ןיימ טימ ,גרעבנייוו יליס ,רענּפמעק

 ןיימ טימ ,טורשרַאמ ןקיבלעז םעד טכַאמעגכרוד ןבָאה עכלעוו ןרעפָאש עניימ

 עניימ טימ ןענעגעזעג וצ ךיז ןעוועג רימ זיא רעווש .שארב ןַאקשימ טניירפ

 טימ עניזוק ןיימ ןוא יקסנַאיסָאר עקשָאי ,ווָאגניליש לסָאי ןוא ףלָאװ סניזוק

 -יגעמילּפ-רעדניק עניימ טימ טרפב :;שזַארוק לאומש ןוא עקמיס ןַאמ ריא

 טָאה קינסַאװק גניווריוא טניירפ ןיימ ...עלעטָאמ ןוא ןועמש ,ַארָאד : סעק

 טליפרעד רע טָאה עיסימ יד ...ייז ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא טגָאזעגוצ רימ

 רתסא -- לקיימ -- עלעטָאמ :רעדניק ערעייז טימ ןועמש ,ַארָאד) תומילשב

 .(עקירעמַא ןיא רימ טימ ןענייז --- בייל-לאומש -- יוויטס ןוא

 :ךיז טנעייל ןעמוקַאב טָאה ַאלעב יורפ ןיימ סָאװ עמַארגעלעט ַא

 רעדניק יד ןוא ךייא ןסירגַאב וצ ןגינעגרַאפ סיורג ַא זנוא רַאפ זיא'ס

 "נָאק ,(ּפָאטס) םישדח 5 ןופ ףיול ןיא וטפיוא סנַאמ רעייא טימ תוכייש ןיא

 ,(ּפָאטס) ןעכנימ ןיא גנולעטשרָאפ רעכעלרעייפ ַא טימ טקידנערַאפ רוט-טרעצ

 ןיא ןעגנולעטשרָאפ עקידהעש-יירד 98 טניואוועגייב ןבָאה ןדיא טנזיוט 0

 ,(ּפָאטס) ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא ןלָאטיּפש ןוא ןעמייה-רעדניק ,סּפמעק 0

 -פיוא ןרַאפ ןַאמ רעייא דובכ טלייטעגוצ טָאה ײמרַא רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא

 -ערּפ זיא רע .(ּפָאטס) הטילּפה-תיראש רעד ייב לַארָאמ ןוא טומ םעד ןטלַאה

 ןיא סָאװ ,"סיוװריוס:-סוירָאטירעמ, רַאפ טפירש ַא טימ ןרָאװעג טריטנעז

 ,עילַאטיא ןיא רוט ןייז ןָא-טביוה רע ,(ּפָאטס) ךייא וצ ןרָאװעג טקישעגסױרַא

 "לס-יד-יישזד-יע, רָאטקעריד ,רעבייה לעומעס ,ןשטנואוו עטסעב יד טימ

 (יטימָאק ןָאשויבירטסיד טניָאשזד ןעקירעמַא)

 ,407 ָא-יּפ-יע
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 עילַאטיא ןיא םיטילּפ טימ

 .םיור ןיא עיסימ עקיטכיוו ַא ןריפכרוד טפרַאדַאב טָאה רעבייג םעס

 םיא טימ ךיא ןיב ,קָארט ןשירעטילימ ַא טימ עילַאטיא ןייק רע זיא ןרָאפעג

 ,רעדײלק-רעטַאעט עניימ ןעמונעגטימ ןוא ןרָאפעגטימ

 -יוצנַארפ רעד ךרוד טריפעג טָאה עילַאטיא ןייק ןעכנימ ןופ געוו רעד

 "עג ךַאװ-ץענערג עשיזיוצנַארפ יד זיא גנורַאפרעד ןיימ טיול .,ענָאז רעשיז

 ןיימ טקיטעטשַאב טשרע ייז ןבָאה לָאמ סָאד ...עטסשיטַאּפמיסמוא יד ןעוו

 -עגכרוד טשינ זנוא ןבָאה ייז ,ןטעב רעזנוא ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס .גנוניימ

 רימ .טסולגעג טשינ ךיז טָאה ןעכנימ ןייק ןרָאפקירוצ .ץענערג יד טזָאל

 -עי ןופ סרעניואוונייא עשטייד יד ןופ םענייא טימ טקידנעטשרַאפ ךיז ןבָאה

 געוו ַא טנכיײצעגנָא זנוא רֶע טָאה ןטערַאגיצ עכעלטע רַאפ ןוא טנגעג רענ

 עקַאט ןלעװ רימ ,רע טגָאז ,תמא ...ךַאװ:ץענערג יד סיוא טדיימ סָאװ

 רענייק זנוא טעװ געוו םעד ףיוא רעבָא ,ענָאז רעשיזיוצנַארפ רעד ךרוד ןרָאפ

 ...ןקיטסעלַאב טשינ

 ,עכיוה יד ףיוא ,*סעּפ"רענערב, ןכרוד טריפעג זנוא טָאה געוו רעיינ רעד

 ,טכַאנ עצנַאג ַא קָארט ןטימ טרעטעלקעג ןבָאה רימ .גרעב-ןּפלַא עשילַאקיזיר

 טנעקעג ןעמ טָאה גרעב יד ףיוא רעבָא ,טייצ-רעמוז ןעוועג עקַאט זיא'ס

 ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ץענערג רעשינעילַאטיא רעד וצ ...ןרעוו ןריורפעג

 -עג ךעלטניירפ רעייז אקווד זיא ךַאוװ-ץענערג עשינעילַאטיא יד .גָאטרַאפ

 טשינ ןבָאה רימ שטָאכ ,טייקירעוװש םוש ןָא טזָאלעגכרוד זנוא ןבָאה ייז .ןעוו

 .ןריּפַאּפ עלעיציפָא ןייק טַאהעג

 ןופ ענייא קידנרָאפכרוד .ןַאלימ ןייק געוו ןפיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ

 טפיוקרַאפ טָאה סָאװ רענעילַאטיא ןַא טנגעגַאב רימ ןבָאה ,ךעלעטעטש יד

 -עג טשינ רימ ןבָאה סעריל עשינעילַאטיא ןייק ,עלעגעוו ַא ןופ ןביורטנייוו

 "נָאק טימ עקשוּפ ַא ,ןושל-םוטש ףיוא ,טגיילעגרָאפ םיא רימ ןבָאה ,טַאה

 ַא טײטשרַאפ רענעילַאטיא רעד .ןביורט טימ שטומרַאקס ַא רַאפ ןוורעס

 םעד ןיא ןָא-טגייל ןוא ריּפַאּפ -גנוטייצ קיטש ַא ףיונוצ טיירד רע .טפעשעג

 טלָאװ'ס ,*ַאיצַארג, ַא טימ זנוא סע טגנַאלרעד ןוא ןביורטנייוו לסיב שּפיה ַא

 ןעקנעװשוצּפָא ףיוא רעסַאװ לסיבַא ןבָאה רימ ןעוו רעטניזעג ךס ַא ןעוועג

 טָאה'ס ןוא ןביורט יד טימ טקיוװקעג ךיז רימ ןבָאה קידנרָאפ ,האיצמ רעזנוא

 -נוא ךיז ןבױהעגנָא ָאי טָאה רעבָא קָארט רעזנוא . . .טדַאשרַאפ טשינ ןדייב זנוא

 -ןוא ןרעטנומרעד וצ ףיוא טרטּפעג רימ ןבָאה גָאט ןבלַאה ַא ,ןליופוצרעט

 ,ןַאלימ ןייק טּפעלשרעד טשרע ךיז רימ ןבָאה טכַאנרַאפ ,ןישַאמ רעז
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 ,ןָאמָאלָאס ענער קידלודעגמוא רימ ףיוא טרַאװעג ןיוש טָאה לעטָאה ןיא

 ןטיילגַאב וצ ךימ טקישעגסױרַא טָאה זירַאּפ ןופ ?טניָאשזדע רעד ןעמעוו

 רימ טָאה ענער .עילַאטיא ןיא רוט-טרעצנָאק ןיימ ףיוא ָאנַאיּפ רעד ףיוא

 -ַאל יד ןופ םענייא ןיא רימ ףיוא ןטרַאװ ןדיא זַא סעיינ יד טגָאזעגנָא ךיוא

 לייוורעד ןעמ טָאה ,ירפרעדניא ןעמוקנָא ןלעוװ רימ זַא ןסייהעג טָאה'ס .ןרעג

 "עג ייז ןבָאה ןענַאװ ןופ .טנװָא ןיא גנולעטשרָאפ ַא רימ רַאפ טרישזנַארַא

 ?טנװָא ןיא טשרע ,ןבעל ןטימ םיוק ,ןעמוקנָא ןלעוו רימ זַא ןסיוו טלָאז

 טימ ןוא ןירַא קָארט ןיא זנוא וצ ןָאמָאלָאס ענער ןטעברַאפ ןכָאה רימ

 ןופ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש ךיא ןיב רעטעּפש העש עכעלטע

 -עק-טנזיוט-ייוצ ַא רַאפ טריטרעצנָאק ןוא ַאקיטַאירדַא רעגַאל ןסיורג םעד

 "עג ןוא סרעטכעלעג ערעייז .עילַאטיא ןיא םיטילּפ עשידיא ןופ םלוע ןקיּפ

 ןרעהרעד טנעקעג ןעמ טָאה "!וגאדת לא ,ןדיא ,טגרָאזעג טשינ, ןעיירש

 ,ןַאלימ ןיא שזַא
 יי

 ,םיטילּפ טנזיױט 40 םורַא ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה עילַאטיא ןיא

 ןרַאגנוא ןופ ןוא ןלױּפ ןופ טמַאטשעג ןבָאה ייז ןופ לייט רעטסערג רעד

 ןוא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ייז ןופ בור סָאד

 דנַאלשטײד ןיא יו רענייטש ןפיוא ,םיצוביק עשירָאזיוװָארּפ ענעדיײשרַאפ

 -ויצ עוװיטקַא ןַא טריפעגנָא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא ,ךיירטסע ןוא

 ןוש סע טָאה ,עילַאטיא טכיירגרעד ָאי ןיוש ןעמ טָאה .טייקיטעט עשיטסינ

 ןרעּפיצ רעדָא ,לארשי-ץרא ןייק ּפַאטע רעטצעל רעד :טניימעג

 -יוצעגנַא ןַא ןעוועג ןיא עילַאטיא ןיא עגַאל עשיטילָאּפ ענײמעגלַא יד

 זיא ,טעברַא ןגָארקעג ָאי ןבָאה סָאװ יד ,סיורג טיײקיזָאלסטעברַא יד .ענעג

 רעסערג ןרָאװעג זיא רעגנוה רעד .ךָאװ ַא געט עכעלטע ףיוא זיולב ןעוועג סע

 גנורעקלעפַאב עשינעילַאטיא יד טָאה ןטנגעג עסיוועג ןיא .גָאט וצ גָאט ןופ

 רעסיורג ַא ןעוועג ןענייז סטעפ ןוא טיורב .זיולב ןצנַאלפ טימ טרענעג ךיז

 ,בצמ ןקידעגָאלק ןשידיא ןפיוא ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה ץלַא סָאד .סוסקול

 ...ןטרַאװרעד וצ סָאװ טסואוועג טשינ ןיוש טָאה'מ

 -קערש ןדייל וצ ןבױהעגנָא בָאה ךיא .גָאװ ךס ַא ןריולרַאפ בָאה ךיא

 ,ןסיורדניא טריפעגכרוד ךיא בָאה ןעגנולעטשרָאפ עניימ .ןקיטיײװ-ּפָאק עכעל

 ןּפוטשנײרַא ךיז טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ ןדיא רעטנזיוט יד ןענידַאב וצ ידכ

 -טסע ןוא דנַאלשטייד ןופ טנעקעג ךימ ןבָאה ייז ןופ עליפ ,ןקַארַאב יד ןיא

 רעבָא ,'ב הילע טימ לארשייץרא ןייק געוו ןפיוא ןעוועג ןענייז ייז .ךייר

 "ונעגפיוא ךימ ןבָאה ייז .עילַאטיא ןיא ןקעטש ןבילבעג ייז ןענייז לייוורעד
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 טשינ; טימ טסירגַאב ךימ ןבָאה ייז .ייז ןופ םענייא יװ ,ןטנעָאנ ַא יו ןעמ

 ןיא לייוו ,ןדנעטשמוא עטסגרע יד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז 4! טגרָאזעג

 -ַאטיא יד סָאװ קילג ַא ןעוועג ךָאנ זיא'ס ,לַאגעלמוא ןעוועג ייז ןענייז דנַאל

 םיטילּפ עשידיא יד וצ גנואיצַאב עכעלשטנעמ ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה רענעיל

 .עניטסעלַאּפ ןופ ןגערב יד וצ ןגָאלשרעד וצ ךיז עיצַאריּפסַא רעייז וצ ןוא

 ןדיא טימ תונחמ עצנַאג ןײרַא ךעלגעט-גָאט ןעמוק'ס זַא טסואוועג ןבָאה ייז

 טימ טריקיזיר ןבָאה ייז שטָאכ ,קידנעעז טשינ טכַאמעג רעבָא ךיז ןבָאה ייז

 ,ביל רַאפ ץלַא ןעמונעגנָא ןבָאה םיטילּפ יד ...דנַאלגנע טימ ךיז ןסייררַאפ

 ןגערב יד וצ ןריפ ייז לָאז סָאװ לפיש ַא ףיוא טרַאװעג קידלודעג ןבָאה יז

 יד .טנעה עשילגנע יד ןיא ןלַאפנײרַא טימ קידנריקיזיר ,לארשייץרא ןופ

 ,"סודָאזקעג ףיש רעד טימ טליּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עמַארד עקידנסײרצרַאה

 רעקיטולב רעד ףױא ןרָאװעג טקישעגקירוצ קידתוירזכא ױזַא זיא סָאװ

 טָאה עידעגַארט יד ,ןגיוא יד רַאפ ןדעי ןענַאטשעג ךָאנ זיא ,דרע רעשטייד

 יד וצ ןסייר וצ ךיז טנגוי עשידיא עקידנזירב יד טקיטומעג רעמ ךָאנ

 ,דנַאל ןקילייה ןופ ןגערב

: 
 -ןײרַא םיוק ךיז ןבָאה רימ ,ןַאב רעד טימ ןרָאפעג רימ ןענייז םיור ןייק

 עלעקניוו ַא ןיא טסערּפעגפיונוצ ךיז ,ןענָאגַאװ יד ןופ םענייא ןיא טּפוטשעג

 -לזמ יד ןופ ןעוועג ןענייז רימ .טכַאנ עצנַאג ַא ױזַא טרעגלַאװעגּפָא ךיז ןוא

 ףיוא םיור זיב געוו ןצנַאג םעד ןרָאפעג ןענייז ןשטנעמ רעקילדנעצ ,עקיד

 םעד טימ טסיורגעג ךיז ןבָאה עטמַאַאב"ןַאב עשינעילַאטיא יד .רעכעד יד

 ןיא יו ,טונימ רעד וצ ,ךעלטקניּפ ּפָא ןעייג עילַאטיא ןיא ןענַאב יד סָאװ

 ...ןטייצ עטוג יד

 -קעריד-"טניָאשזד; רעד םערַאװ רעייז ןעמונעגפיוא ךימ טָאה םיור ןיא

 ןייז ןופ טרעהעג ןיוש רע טָאה עיסימ ןיימ ןגעוו) בָארט .ל בָאקיישזד ,רָאט

 ,(ךיירטסע ,ןיוו ןיא רָאטקעריד-"טניָאשזדע םעד ,רעדורב

 דלעפ ןעיירפ ַא ףיוא ןבעגעג ךיא בָאה ןעגנולעטשרָאפ עניימ ןופ ענייא

 -רעמוז יד ךיז טניפעג ןטרָאד) םיור ןופ ליימ 15 ,"ָאפלָאדנָאג לעטסַאקפ ןופ

 הנחמ ַא ןוא ענעסקאוורעד ןופ םלוע רעסיורג ַא ,(טסּפוּפ םעד ןופ םייה

 -עגרעטנורַא טשינ ךימ ןבָאה הרשכה רעקיאייברעד רעד ןופ ךעלרעדניק

 "עג ךיא בָאה ךעלרעדניק יד .טייצ העש יירד עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ טזָאל

 -נורַא ןטעבעגנייא םיוק ייז בָאה'כ ,רימ ןבעל זָארג ןפיוא ןצעזסיוא ךיז ןטעב

 זַא ןרעיוא ערעזנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס ...רעמייב יד ןופ ןכירקוצרעט

 ַא ייב גנולעטשרָאפ ןיימ ןופ טייצ עצנַאג יד ןסעזעג זיא טסּפיױּפ רעד ךיוא
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 ןוא סנטייורעדנופ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע ,םייה-רעמוז ןייז ןופ רעטסנעפ

 ...גנולעטשרָאפ רעשידיא ןיימ וצ ,סרעײֿפָאלּפמע יד ךרוד ,טרעהעגוצ ךיז

 ,(טשינ ךיא לעװ םעד ףיוא ןרעווש)

 ַאלעב יורפ ןיימ וצ םיור ןופ ןבירשעג טָאה רעבייג םעס סָאװ ווירב ַא

 :ריטיצ ךיא ןוא ךיז טנעייל ,קרָאי-וינ ןייק

 ,ןוָאקָאלבַאי יורפ ערעייט;

 -לַאב ַא ןופ ּפערט יד רעטניה לרעמיצ ַא ןיא ווירב םעד ביירש ךיא;

 יירד רעבירַא ןופ םלוע ןַא רַאפ ףיוא טציא טערט יבַאי ואוו ,ןסיורדניא ןָאק

 -ןסַאג יד ןענייז ,טָאה רע סָאװ גנוטכיײלַאב עקיצנייא יד .,ןשטנעמ טנזיוט

 רעבָא ןבָאה רימ .קַארַאב ַא ןיא ןטערטפיוא טלָאזעג טָאה רע .., , ןּפמָאל

 ןדיא עלַא ןעמענוצניײרַא ףיוא ןיילק-וצ ןייז טעװ קַארַאב רעד זַא ןעזעגנייא

 ןייג וצ גנונעפָאה רעד טימ עילַאטיא ןייק ןגָארקעגנײרַא ךיז ןבָאה עכלעוו

 -שטייד ןופ ןרעגַאל יד ןופ טוג ױזַא ןיבַאי ןעקנעדעג עכלעוו ןדיא ...רעטייוו

 -קערש יד רעטנוא טציא ןבעל עכלעוו ןשטנעמ יד וצ -- ךיירטסע ןוא דנַאל

 '!טגרָאזעג טשינ' :יבַאי טציא טגניז ןעגנוגנידַאב עטסכעל

 ןוא טיירב רעד רעביא גנולעטשרָאפ עטס100 ןייז זיא טנוװָא טנייה;

 גרעב יד רעביא ןיבַאי טריפעג בָאה ךיא .ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןופ גנעל

 ,רַאפעג-סנבעל טימ טליפעגנָא עזייר ַא --- עילַאטיא ,ןַאלימ ןייק ךיירטסע ןופ

 ףיוא ןעוועג יבַאי ןיוש זיא ןַאלימ ןכיירגרעד רעזנוא ךָאנ העש ייווצ רעבָא

 .י.עניב רעד

 גונעג זיא'ס ןוא ,רוט סיבַאי ןרישזנַארַא וצ היכז יד טַאהעג בָאה ךיא;

 רעייז ןסעגרַאפ סרעטסעוװש ןוא רעדירב ערעזנוא יו ןעז וצ רימ רַאפ רכש

 -ָאק יד ןיא קידנרעגלַאװ ךיז ,ץנעטסיזקע עלבַארעזימ ןוא ןבעל רעטסניפ

 ,סעדייבעג יד ןופ עלעקניוו ןדעי ןיא ,יורטש טימ עטעבעגסיוא ,ןרָאדיר

 ,רעסַאװ סָאד ןגיױצעגסױרַא טָאה'מ ןכלעוו ןופ ,ןײסַאב-םיווש ַא ןיא וליפַא

 רַאפ עכעלטנגוי טרָאּפסנַארט ַא טימ תבשיגנוע ןַא טעװַארּפעג יבַאי טָאה

 ...לארשי-ץרא ןייק ךיז ןזָאלסױרַא רעייז

 עקינעי יד ןוא רע זיולב .עיסימ עקידנצנעלג ַא טריפעגכרוד טָאה יבַאי;

 .ןָאטעגפיא טָאה ןײלַא רע סָאװ ןסייוו ,םיא טימ טעברַאעגטימ ןבָאה סָאװ

 ןקיכליה םעד ןיא ,חומ ןייז ןיא ,ץרַאה ןייז ןיא טריװַארגניײא זיא רכש סיבַאי

 עכלעוו ןדיא רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןופ ןטנעמסידָאלּפַא יד ןוא רעטכעלעג

 ...טכַאל'מ ױזַאיװ ןסעגרַאפ ןיוש ןבָאה

 טָאה .ןַאמ ַא ןפָארטעג רימ ןבָאה ,גנולעטשרָאפ רעד רַאפ ,טנװָא טנייה;

 ןלַאפעג רע זיא ,גרעב עשיכיירטסע יד ףיוא קידנרעטעלק :טלייצרעד רע



 559 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווַאקָאלבַאי ןַאמרעה

 : םירבח ענייז וצ ןוא ךיז וצ ןגירשעג רעבָא טָאה רע .טנַאה ַא ןכָארבעצ ןוא

 יו! ! טגרָאזעג טשינ'

 םיא ןבעגּפָא ןרַאפ קנַאד ַא ,ןַאמ ןקיצרַאה רעייא טימ ךייא סירגַאב ךיא;

 טייז ,רָאי 120 זיב ךעלקילג ןייז עדייב טלָאז ריא ,םישדח ןביז עצנַאג ףיוא

 "!טשטנעבעג עדייב

 ר עב יי ג ם ע ס

3 
 ןַא ףיוא טריטנעזערּפ ךיא בָאה עילַאטיא ןיא גנולעטשרָאפ עטצעל ןיימ

 סעדייבעג עקיקָאטש-6 יד ןופ רעטסנעפ עלַא .ןדיא טימ טקַאּפעגרעביא ףיוה

 ןעיורפ טימ טליפעגנָא ןעוועג ןענייז ,ףיוה םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ

 ידכ ,רעטסנעפ יד ןופ ןגיובעגרעטנורַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק ןוא רענעמ

 -עגנָא טָאה דליב סָאד .רעטנורַא ןביוא ןופ רימ ףיוא קוק ןרעסעב ַא ןּפַאכ וצ

 ,הלילח ,לָאזס ץרַאה סָאד טרעטיצעג רימ טָאה'ס .דחּפ ַא רימ ףיוא ןפרָאװ

 ...ןלַאפרעטנורַא טשינ ייז ןופ רענייק

 ,קיטיײװיּפָאק ןכעלקערש ַא טימ ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב ןגרָאמירפ םענעי

 םעד ןיא ןעמוקנָא םייב דלַאב גנובעלרעביא ןַא רימ טָאה למור םוצ טליּפשעגוצ

 ,רעגַאל

 ינק יד ףיוא טזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה רֶע ,רימ וצ ןפָאלעגוצ זיא ןַאמ ַא

 טלגרָאגעג ךיז ןבָאה ליומ ןייז ןופ .ךיש עניימ ןקעל וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא

 ןבָאה ןדיא עקימורַא יד ,תושלח ַא ןלַאפַאב רימ זיא'ס ,ןעגנַאלק עקידמיואמ

 ,רימ ןופ טּפעלשעגקעװַא דלַאב םיא

 -רַאפ וצ טריבורּפ ייז ןבָאה --- ןעניז ןופ טרירעג ,ךעבענ ,זיא רֶע ---

 "ינוא ַא רע טעזרעד .טײקכַאװש ןייז זיא סָאד -- טנעדיצניא םעד ןרעפטנע

 ןשטייד יד .,.םוטש זיא רע ...גנוצ ןייק טשינ טָאה רע רעבָא ... םרָאפ

 ,..גנוצ יד ןטינשעגסיוא םיא ןבָאה

 גונעג טבעלעגרעביא ןיײלַא טָאה סָאװ ,ןָאמָאלָאס ענער ןיטסינַאיּפ ןיימ

 טייצ רעד ךרוד תורצ עשידיא גונעג טימ ןעזעגנָא ךיז ןוא ןטײקמַאזיורג

 ןיוש זיא רע ןענַאװ ןופ ,יסנַארד ןייק ןַאמ ריא ןעמונעגקעוװַא טָאה'מ סָאװ

 ןרערט ןריא ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ טָאה יז ךיוא -- ןעמוקעגקירוצ טשינ

 -עג ןוא טליּפשעג ,ןגָאװ ןסיורג ַא ףיוא ןסעזעג זיא יז .טרעצנָאק םייב

 ...טנָאלק

 םיצולּפ רימ טָאה *רמוש רעד לארשי} עיציזָאּפמָאק ןיימ ןעגניז ןטימ ןיא

 -גָא ךיז בָאה'כ .םָארטש ןשירטקעלע ןַא טימ יו חומ ןיא ןָאטעג-גָאלש ַא



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 500

 ןיא ןלַאפעגקעװַא ןיב ךיא ןוא ! יוא :יירשעגסיוא ןַא טימ ּפָאק םייב טּפַאכעג

 .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא תושלח

 ...טקידנערַאפ טשינ ךיא בָאה עילַאטיא ןיא גנולעטשרָאפ עטצעל ןיימ

= 
 -סקלָאפ ַא רימ דובכל טרישזנַארַא סרעליּפשיוש יד ןבָאה זירַאּפ ןיא

 טלָאצַאב טָאה רערעדעי ןוא ןשטנעמ רעטרעדנוה ןעמוקעג ןענייז סע .הביסמ

 "דרַאנרעב ַארַאס ןיא ןעגנולעטשרָאפ ייווצ ןבעגעג ךיוא בָאה'כ ,ךיז רַאפ

 ,ךיירקנַארפ ןיא סרעליּפשיוש עשידיא עקיטפרעדַאבטיונ יד תבוטל רעטַאעט

 ןעז טלָאװעג ןיוש ךיז בָאה'כ .טזָאלעגּפָא טשינ ךימ טָאה קיטיײװיּפָאק ןיימ

 ,קרָאידוינ ןיא

 :ןטָארטעגּפָא טשינ רימ ןופ זיא לשריה

 ןזָאלרעביא ךימ ןוא עקירעמַא ןייק ןרָאפקעװַא טעוו ריא טסייה סָאװ ---

 בילוצ ,עטַאט ןיימ ךָאד טנייז ריא -- טעשטומעג ךימ רע טָאה -- רקפה ףיוא

 ךימ טמענ !ןשַאט-ןעמַאד ייב ךַאפ ַא טנרעלעגסיוא ךָאד ךיז ךיא בָאה ךייא

 !רעביא טשינ ךימ טזָאל !טימ

 ןייק םימותי טרָאּפסנַארט ַא טימ ןקיש ןעלשריה לָאז'מ טלעוּפעג בָאה'כ

 ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט

 לשריה זיא ,ןעילפּפָא טפרַאדַאב טָאה טרָאּפסנַארט רעד סָאװ גָאט םעד

 :דלַאװעג ַא טימ ןוא המשנ ַא ןָא ןפיולוצ ןעמוקעג

 ךיא זַא טעטימָאק-םיטילּפ ןופ גנוקיטעטשַאב ַא ןלעטשוצ ףרַאד'כ --

 לשריה זיא -- ריּפַאּפ סָאד ןעמענ ןפָאלעג ךיא ןיב ,םותי רעקידכעלייק ַא ןיב

 רע ןוא ,"דלָאיא ַא ,יקעי רעשיזיוצנַארפ-שידיא ַא טרָאד טציז -- ךיז רעסיוא

 ךיא ?ןעמ טוט סָאװ !םותי ַא ןיב ךיא זַא ןביולג טשינ ןפוא-םושב רימ ליוו

 !טעװעטַאר -- רימ ןָא ןעילפקעווַא טעוו טרָאּפסנַארט רעד ! ךעלקילגמוא ןיב

 טימ ןייג ןוא ןָאטנָא ךיז ,טעב ןופ ןביוהפיוא ךיז טזומעג בָאה ךיא

 -עטשַאב ַא םיא רַאפ ןגירק וצ ,רַאטערקעס *ןשידלָאיק םעד וצ ןעלשריה

 רעמ טשינ -- טגנַאלרַאפ טָאה רַאטערקעס רעד .,םותי ַא זיא רע זַא גנוקיט

 ןעזעג ןבָאה עכלעוו תודע ןעגנערב לָאז לשריה זַא -- רעקינייו טשינ ןוא

 ...ןרעטלע ענייז טכַארבעגמוא טָאה'מ יו

 ןיימ --- טנייועג לשריה טָאה --- ? תודע ןעמענ ךייא ךיא לָאז ואוו ---

 ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז ,רעדניק עקירעביא יד טימ ,ףעלַאח עקשע עמַאמ

 רַאפ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,יקסלוּפאק םהרבא עטַאט ןיימ ;ץיוושיוא ןיא

 רעקידכעלייק ַא ןיב ךיא זַא ךייא רעווש ךיא .דלַאװ ַא ןיא ןגיוא עניימ

 ,טגָאלקעג לשריה טָאה -- !םותי
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 טּפַאכעגנָא ךיא בָאה ,רעצ סלשריה ןגָארטרעביא טנעקעג טשינ בָאה'כ

 : טגָאזעג ןוא ןצַאל יד ייב "ןדיא ןשידלָאי; םעד

 לעװ ןצרַאה ןפיוא רימ ךיז טלקיוו סע סָאװ ץלַא !(רעה ןיימ) ויסומ ---

 טימ ןביילב טליװ ריא ביוא ,ּפָאק ןשירַאנ רעייא וצ ןזָאלסיױא דלַאב ךיא

 ףעלַאח לשריה זַא גנוקיטעטשַאב ַא ןביירשסיוא ןיוש ריא טלָאז ,רענייב עצנַאג

 ןביירשרעטנוא לעװ ךיא .םותי רעקידכעלייק ַא זיא (ןעמָאנ סעמַאמ ןייז ףיוא)

 ,תודע סלַא

 -סנַארט םוצ ןפָאלעג ךיילג זיא ןוא גנוקיטעטשַאב יד טּפַאכעג טָאה לשריה

 -ַאק ןייק ןגיױלפעגּפָא טנוװָא ןקיבלעז םעד זיא רע ןכלעוו טימ ,םימותי טרָאּפ

 רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ טציא טניואוו ףעלַאח -- יקסלוּפאק -- לשריה) עדַאנ

 ןוא רעריזירפ רעכיירגלָאפרעד ַא זיא רע .עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא

 -גייש --- *רָאלרַאּפ-יטויב; םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ רע .טרעּפסקע-קיטעמסַאק

 ,(דואווילאה ןיא --- ןָאלַאס-טייק

 ,דלעפ-ילפ םוצ טײלגַאב ךימ טניירפ רעזירַאּפ עניימ ןבָאה ןגרָאמ ףיוא

 ,קרָאיײוינ ןייק ,םייהַא געוו ןפיוא

 32 לטיּפַאק

 "יַאבירושטיינ,

 ןיקסוג ןבואר טָאה קרָאי-וינ ןייק קידנעמוקקירו

 יד ץוח .םינּפ-תלבק ןכעלרעייפ ַא רימ דובכל טרישזנַארַא

 ןעועג ךיוא ןענייז ןָאיני-ןרָאיטקַא רעד ןופ רעדילגטימ

 ,"טניָאשזד; ןופ סרעיײטשרָאפ עמַאנפיױא רעד ייב ןטָארטרַאפ

 -רעטעברַא רעשידיא; ,"סַאיַאה , ,*ליּפַא שיאושזד דעטיינוי;

 ךיא .עסערּפ רעשילגנע ןוא רעשידיא רעד ןופ סרעטערטרַאפ ןוא *טעטימָאק

 ןוא ללכב הטילּפה-תיראש רעד ןופ סורג ןכעלנעזרעּפ ַא ןבעגעגרעביא כָאה

 ,טרפב ןרעגַאל יד ןיא סרעליּפשיוש עשידיא יד ןופ

 -- טסגָארט וד סָאװ םרָאפינוא רעד יו רענירג ךס ַא סיוא טסעז ---

 ,טריטנעמילּפמָאק ןרָאיטקַא םירבח עניימ רימ ןבָאה

 יד ןופ רענייא ןבעגעגּפָא רעייז ךיז טָאה דנַאטשוצ:-טנוזעג ןיימ טימ

 ןכָאװ ךָאנ .ץַאק והילא רײד ,*סנעײלַא לקירטַאעט , רעד ןופ טניירפ עטסבושח

 ףיוא ןטסילַאיצעּפס ,םיריױטקָאד יד ןענייז ,ןטסעט ןוא ןעגנוכוזרעטנוא ןופ



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 502

 ,יֵא !טשינרָאג רימ זיא'ס :זָאנגַאיד ַא וצ ןעמוקעג ,ןתאלוח ענעדיישרַאפ

 -כעלש ןוא קיטיײװ:ץרַאה ,גנוגנערטשנָא ןופ זיא סָאד --- ? קיטייװ-ּפָאק רעד

 "עדרָאמעגנָא קינייװ ךיז בָאה'כ ? רעדנואוו רעד זיא סָאװ .גנורענרעד רעט

 טנעקעג ןעמ טָאה םינמיס יד טיול ,קילג טימ ןטינשעגּפָא ךָאנ בָאה'כ ? טעוו

 יד רימ ןבָאה -- !טײרלָא ןייז לעוו'כ ,..סָאװ סייוו טָאג --- ןקיטכעדרַאפ

 ,טרעכיזרַאפ םיריוטקָאד

 רעביא רוט ַא ףיוא ןרָאפוצסױרַא ןטעברַאפ ךימ טָאה ?טניָאשזד; רעד

 ןעגנובעלרעביא עניימ טימ ןלייט ךיז ןוא םיבושי עשידיא רענַאקירעמַא יד

 ,דנַאלשטיײד ןיא *טניָאשוד, ןופ טייקיטעט רעד טימ ןוא ןרעגַאל יד ןיא

 .עילַאטיא ןוא ךיירטסע

 יז לָאז ךיא ןדַאלעגנייא ךימ טָאה *ליּפַא שיאושזד דעטיינוי, רעד

 "ינ ןופ טעטש עסיורג יד ןיא ןעגנולמַאז-טלעג ערעייז טימ ןפלעהסיורַא

 .עינרָאפילַאק זיב קרָאי

 .ַאבוק ,ַאנַאװַאה ןיא ןגָארקעג ךיא בָאה עמַאנפיױא ענעביוהעג ַא רָאג

 יַאבַאר ,רעדנעמָאק-יוויינ רעד ןטָארטעגפױא ךיוא זיא ןעמַאזוצ רימ טימ

 רעד ,טילבעג טָאה ַאנַאװַאה ןופ בושי רעשידיא רעד .גרעבדלָאג ,ל עשוהי

 "יװיטקַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק ענייז טימ "רעטנעצ רעשידיא,

 ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאקָאל יד ;גנוטייצ עשידיא יד ;ןטעט

 ןשידיא םענופ ןייב"ןקור רעד ןעוועג ןענייז ייז -- ןלוש עשידיא יד טרפב

 ,דנַאל-ַאבוק ןקידנעגניז ,ןקינוז םעד ןיא ןבעל

 רעצנַאג רעד רַאפ ןטָארטעגפיױא ךיא ןיב גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ַַא ףיוא

 ןיא ןדיא יד ןפלעה וצ טריטנולָאװ ןבָאה רענייא יו עלַא .הליהק רעשידיא

 -טנגפע יד .ץנעטסיזקע ןוא גנונעקרענָא רַאפ ףמַאק רעייז ןיא לארשייץרא

 ןופ גנולעטש עשיטילָאּפ יד טפמעקַאב ךיוא טָאה עיצַארטסנָאמעד עכעל

 זַא ןַאלּפ םעד וצ עיטַאּפמיס קינייװ ןזיװעגסױרַא טלָאמעד טָאה סָאװ ,ַאבוק

 -סעלַאּפ ןיא הנידמ עשידיא עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןרעלקרעד לָאז "ןע-וי; יד

 "רָאפ-גנוריגער ערעייז ןגעק טריטסעטָארּפ קרַאטש ןבָאה ןדיא יד .עניט

 ."ןע-וי; רעד ןיא סרעייטש

 םיטילּפ יד ןפלָאהעג ליפ רעייז טָאה אבוק ןופ בושי רעשידיא רעד

 יד וצ געוו ןפיוא ,ןגערב ערעייז ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג ָאי זיא'ס ןעמעוו

 ןפלָאהעג ךיוא ןבָאה ייז ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ןרעיוט עטכַאמרַאפ

 עפָארייא ןיא הטילּפה -תיראש רעד ןופ ןדיא יד טנַאה רעטיירב רעד טימ

 ,לארשי-תנידמ ןיא רעטעּפש ןוא

 עכעלטע טימ זַא קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג טלָאמעד סע טלָאװ ןעמעוו
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 ןקיצרַאה םעד ןופ ןוא ,ןעיירדרעביא עלעדער סָאד ךיז טעװ רעטעּפש רָאי

 -דנַאװרַאפ ךיז ןלעװ ןיילַא ייז זַא ?לת ַא ןרעוו טעװ ַאבוק ןיא בושי ןשידיא

 טציא טגנילק'ס זָאלטנורג יװ ...? החונמ-םוקמ ַא ןכוז סָאװ םיטילּפ ןיא ןעל

 .יי"!ןעשעג טשינ סע ןעק ָאד; :גנורעכיזרַאפ יד

 א

 לאס ,"סערגנָאק רעשידיא רעדַאנַאק, ןופ רָאטקעריד-וװיטוקעזקע רעד

 רַאפ .עדַאנַאק ברעמ ןיא רוט-עיצקעל ַא ףיוא ןדַאלעגנייא ךימ טָאה ,זיעה

 .ףימ ךיא ןיב ,געּפיניװ ןייק ןטרָאד ןופ ןוא לָאערטנָאמ ןייק ןעילפּפָא ןיימ

 עכלעוו םינינע עסיוועג ןגעוו טדערעגכרוד ךיז ןוא יורפ ןיימ טימ ןסעזעג

 .עדַאנַאק ןיא ןייז לעװ ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד ןקידיילרעד ףרַאד'מ

 קרָאי-וינ) "וי -יַאוןע ןופ עקטנעדוטס ַא .ַאטינַא רעטכָאט רעזנוא

 -ַאר יד ,טרידוטש ןוא רעמיצ ןיא ריא ייב ןסעזעג ךיז זיא ,(טעטיזרעווינוא

 ךיז בָאה'כ .ןדַאלַאב עשילגנע ערעלוּפָאּפ ,עטרידרָאקער טליּפשעג טָאה ָאיד

 :זנוא וצ ןײרַא ַאטינַא טיירש לָאמַאטימ .טרעהעגוצ טשינ ןליפַא

 !ָאידַאר רעד ףיוא טליּפש'מ סָאװ רָאנ טרעה !ַאמַאמ ,(עטַאט) ! דעד --

 זיא'ס :עידָאלעמ עטנַאקַאב ַא רעייז סעּפע זיא'ס ,ָאי .וצ ךיז ןרעה רימ

 ףיוא טגניז רעגניז רעד רעדיל עשידיא עניימ ןופ עכלעוו רָאלק טשינ רימ

 ןייק טשינרָאג רימ ייב זיא סָאד --- דיל ַא סניימ זיא'ס זַא רעבָא ,שילגנע

 :טגָאז רעסנָאנַא רעד ןוא דיל סָאד טקידנערַאפ טָאה רעגניז רעד .קפס

 "עג ךיא בָאה סָאד ? דיל קיטכערּפ ַא זיא'ס ,ָאיֵא ? ךייא טלעפעג'ס --

 -רושטיינע דיל עיינ סָאד ָאידַאר רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ךייא רַאפ טליּפש

 ןכַאמ ךיא לעװ ,לָאמַאכָאנ דיל סָאד ןרעה טלָאװעג טלָאװ ןיילַא ךיא ."יָאב

 ,לָאמַאכָאנ דיל סָאד ןליּפש ךיילג עקַאט ןוא םַאנסיוא ןַא

 רעד וצ ןוא רעטרעוו יד וצ טײקמַאזקרעמפיוא טימ וצ ךיז רעה ךיא

 גייווש, דיל ַא סניימ זיא סָאד זַא דלַאב ךיז ּפַאכ ךיא ןוא ,דיל םענופ עידָאלעמ

 ,"ץרַאה ןיימ

 -- עּפָאריײא ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד זַא ןייז ןָאק'ס ---

 -עג ,רעדירב-ןעמַאק יד ,סרעבעגסױרַא עניימ ןבָאה -- ןַאלעב וצ ךיא גָאז

 ,שילגנע ףיוא דיל ןיימ ןרידרָאקער ןוא ןצעזרעביא וצ טכער סָאד ןצעמע ןבעג

 ,?לָאב-רושטיינ, ןעמָאנ ןרעטנוא

 :רעסנָאנַא רעד טגָאז ,לָאמ ןטייווצ ַא דיל סָאד ןליּפשּפָא ןכָאנ

 "רַאפ רעד .עיצַאסנעס ַא ןייז רעכיז טעװ *?יָאב-רושטיינ, דיל סָאד ---

 ,(טגָאזעגסױרַא טשינ טרעוװ "ז; רעד) זיהבַא ןעדיא זיא דיל םעד ןופ רעסַאפ
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 .ךייא רַאפ ןליּפש רעדִיוװ "יָאב-רושטיינ, דיל סָאד ךיא לע רעטעּפש לסיבַא

 .עטעילעמשטירּפ רימ ןביילב -- ?ָאד ךיז טוט סָאװ --

 רעמ ןעניפעגוצסיוא ידכ עיצנַאטס-ָאידַאר רעד וצ טרינָאפעלעט ַאלעב

 ךַאפנייא זיא ןָאפעלעט רעד ? ןעמוקוצ ןעד ןעק'מ ,סָאװ ךיא סייוו ,ןטייהלצנייא

 -ַאנַאק ןייק ןעילפ ךָאד זומ'כ -- דלעפ-טפול םוצ ךיז לייא ךיא ,טרעגַאלַאב

 "ןעמַאק יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןלעטש ךיז לָאז יז ,ןַאלעב ךיא טעב .עד

 "רעביא וצ טכער סָאד ןבעגעג ןצעמע ןבָאה ייז יצ ןסיוורעד ךיז ןוא רעדירב

 ?זיהבא ןעדיא רעד סָאד זיא רעוו : רקיע רעד .,דיל ןיימ ןצעז

 :לָאערטנָאמ ןייק סעיינ יד טרינָאפעלעט ַאלעב רימ טָאה ןגרָאמ ףיוא

 ןיוש ןבָאה ייז ,ןגָאז וצ סָאװ ןופ טשינ ןסייוו רעדירב-ןעמַאק יד --

 רעד ףיוא רדסכ סע ךָאד טקַאנקמ ?טשינ רעװ .דיל סָאד טרעהעג ךיוא

 -ייז רעדירב-ןעמַאק יד .עיצַאסנעס עקיטכַאנרעביא ןַא עקַאט זיא'ס .ָאידַאר

 טקורדעג ןבָאה ייז סָאװ ?ץרַאה ןיימ גייווש, ןייד זיא'ס זַא רעכיז ךיוא ןענ

 -נָאק וװָא ירערבייל ןָאטגנישַאווא ןיא טרירטסיגער זיא'ס ,1925 רָאי ןיא ךָאנ

 -- ןָאפעלעט ןפיוא ַאלעב רימ טרעלקרעד -- זיהבא ןעדיא רעד ."סערג

 רַאפ ןָא ךיז טיג ןוא ךיז טלַאה רע .שינעפעשַאב עזעירעטסימ ַא סעּפע זיא

 -ָאי/ ןופ ערעל רעשיסודניה רעשיטסימ רעד ןופ רעגלָאפכָאנ ַא) *יגָאיא ַא

 ,חלג ַא יװ רָאה עגנַאל טימ ,דרָאב עגנַאל ַא טזָאלרַאפ ךיז טָאה רע .("םזיג

 .סיפ עסעװרָאב יד ףיוא ןלַאדנַאס טימ ,טַאלַאכ ןגנַאל ןסייו ַא טגָארט רע

 טבעל רע ןוא גרעב יד ןיא רעדָא ,גערב-םי םייב ,סקרַאּפ יד ןיא טניואוו רע

 ןבעגעגרעביא ןבָאה רעדירב-ןעמַאק יד .גייצנירג ןוא טכורפ זיולב ףיוא

 -עג ַאלעב ךימ טָאה -- סרעטסאמ דרַאודע טַאקָאװדַא רעזנוא וצ ןינע םעד

 | ,טסיירט

 ףיוא דיל ןיימ לָאמ ןטשרע םוצ טרעהרעד בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ןופ

 -רַאפ ךיא בָאה זייוונטייצ .רבקח-טוביח טבעלעגכרוד ךיא בָאה ָאידַאר רעד

 זיא'ס ,רעדיל ןביירש טימ ןעמונרַאפ ללכב ךיז בָאה'כ סָאװ טונימ יד ןטלָאש

 טענ רעגניז-רעגענ רעד טָאה דרָאקער ןטשרע םעד זַא ןקרעמַאב וצ יאדכ

 -ַאב טימ רָאנ ,וליפַא טנעמינַאּפמָאקַאדָאנַאיּפ ןָא ,ןעגנוזעגניירַא לָאק גניק

 "עג טלָאמעד טקנוּפ טָאה ןָאינוי-רעקיזומ יד לייוו ,רָאכ ַא ןופ גנוטיילג

 -רַאפ ;גלָאפרעד ןסיױרג םעד טרענימעג טשינ ןיטולחל טָאה סָאד ,טקיירטס

 רעזעיגילער ַא ןופ גנומיטש ַא ןפַאשעג טָאה גנוטיײלגַאב -רָאכ יד ,טרעק

 רעטרעדנוה ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןוא טקורדעג זיא דיל סָאד .עיציזָאּפמָאק

 ןבָאה סרעגניז-טרעצנָאק ןוא -ָאידַאר עטסרעלוּפָאּפ יד .סעיּפָאק רעטנזיוט

 ןעמ טָאה ןטָאלּפ ןָאילימ ייווצ רעבירַא יד ןוא *יָאב-רושטיינ, טרידרָאקער
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 טכער סָאד ,רַאלָאד טנזיוט 20 רַאפ ,טפױקעגּפָא טָאה דואווילָאה ,טּפַאכעצ

 רעד) "ריעה ןירג יהד טיוװ יָאב יהד; םליפ םעד ןיא דיל סָאד ןצונַאב וצ

 -עלעט ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עטסקיטכיוו יד .(רָאה ענירג יד טימ לגניא

 םענעבעגעגנָא םעד טימ עיצַאסנעס יד ןזָאלבעגפיוא ןבָאה ןעמַארגָארּפ-עיזיװ

 טָאה'מ .(שטנעמ-רוטַאנ ַא) "יָאב-רושטיינק ַא ןיילַא זיא סָאװ רָאטיזָאּפמָאק

 .ןגיולפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג טשינ ןענייז סָאװ תוישעמ ןבירשעג םיא ןגעוו

 -מורַא ךיז ךיא בָאה ,םיא טימ טעקצַאצעג ךיז טָאה'מ סָאװ טייצ רעד ךרוד

 ןגעוו טלייצרעד בָאה'כ ,עדַאנַאק ןופ םיבושי עשידיא יד רעביא טּפעלשעג

 -רַאה יד ןוא ,ןרעגַאל יד ןיא רעדירב ןוא רעטסעווש ערעזנוא ןופ בצמ םעד

 יד רעבָא .ןצרַאה ןלופ ןטימ בוח רעייז ןָאטעג ןבָאה עדַאנַאק ןופ ןדיא עקיצ

 "גפרָאװרַאפ יד ןיא טגלָאפרַאפ ךימ טָאה "יָאב-רושטיינ/ ןופ טעטירַאלוּפָאּפ

 -עג ַא טימ ,ןכיירגרעד וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא'ס עכלעוו ,ךעלעקניוו עטס

 .רעביײרטנָא ןַא רַאפ ָאמיקסע ןַא טימ ןוא ןטילש ַא ןיא טניה ןופ ןַאּפש

 ָאידַאר רעד ףיוא סעיינ יד ןלַאפעג זיא עבמָאב עקידנסיירפיוא ןַא יו

 :עסערּפ רעכעלטלעוו רעד ןיא ןוא

 עגַאלק ַא טכַארבעגנײרַא טָאה ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה רעליּפשיש רעד;

 זיא 'יָאב-רושטיינ; דיל סָאד זַא ,(טכירעג רעטסכעה) *טרוָאק-םירּפוס, ןיא

 "עג טָאה םשור ןרעסערג ַא ךָאנ 'ץרַאה ןיימ גייווש, דיל ןייז ןופ הבנג ַא

 ךיל סָאד סָאװ רעטלעג עלַא זַא טרוָאק םירּפוס םענופ סולשַאב רעד טכַאמ

 טרעוו ןעמוקניירַא ףרַאד סָאװ טלעג סָאד ןוא טכַארבעגניײרַא טציא זיב טָאה

 טּפשמ ןזיב טכירעג םענוּפ ןריורפרַאפ

 ןוא רעשידיא רעד ןופ ךימ טכוז'מ ,.רימ טימ ךיז טישער קרָאיזוינ ןיא

 "ריושט ןבעל ץעגרע ןיב ךיא ןוא עיזיוועלעט ,ָאידַאר ןופ ,עסערּפ רעשילגנע

 רעדַאנַאק, ןופ ןעמָאנ ןיא תוחילש ןיימ רָאפ ץעז ךיא ואוו ,ַאקסַאלַא ,לישט

 סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא עלַא ןוא "תורדתסה;, ,"הסדה; ,"הנגה; ,?סערגנָאק

 ,לארשי -- הנידמ רעשידיא רעד ןופ םויק םעד רַאפ טפמעקעג ןבָאה עכלעוו

 ,קנַארפ זנייה ,"סערגנָאק, ןופ עיזיוויד-ברעמ רעד ןופ רָאטקעריד רעד

 קרָאי-וינ ןיא סרעיָאל יד זַא העידי רעד טימ טכיירגרעד ךעלדנע ךימ טָאה

 געט עכעלטע ףיוא ןעילפניירַא לָאז'כ ןייא טמיטש רע .רימ ףיוא ןטרַאוו

 "ןרע ןיימ ןבעג רעבָא םיא זומ'כ .ןינע ןכעלנעזרעּפ ןיימ ןקידיילרעד ןוא

 יד ןיא רימ ףיוא ןטרַאו ןדיא לייוו ןעמוקקירוצ ךיילג לעוו'כ זַא טרָאװ

 ,םיבושי עשידיא ערעדנַא

 ןפיואק ןעמונעג ךימ דגנכשידצ םענופ סרעיָאל יד ןבָאה קרָאי-וינ ןיא

 ןטיוט ַא יװ ןפלָאהעג רעבָא ייז טָאה'ס !ענשזַאװ ױזַא רעבָא -- ??במיצ



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 56

 יז בָאה ךיא !ןזייא יו רעקרַאטש ןעוועג ןענייז ןזייווַאב עניימ .סעקנַאב

 טצונַאב ךיז טָאה *יגָאיק רעד .,דיל ןיימ זיא'ס זַא סייוו ףיוא ץרַאװש ןזיװַאב

 גייווש, :ןיירפער ןופ עידָאלעמ ןיימ ףיוא ,טסקעט ןיימ ןופ ביוהנָא םעד טימ

 .*ץרַאה ןיימ

 "עט טָאה ןוא טמעשעג טשינ ךיז טָאה ,ומצעבו ודובכב ,זיהבַא ןעדיא

 יד טָאג זיא רע :סעלעשזדנַא-סָאל ןייק שזַא ךעלנעזרעּפ רימ וצ טרינָאפעל

 יװ טרעהעג רע טָאה עידָאלעמ יד .,טהנעטעג רע טָאה -- קידלוש המשנ

 טגיילעגרָאפ רימ טָאה רע ...גרעב רעינרָאפילַאק יד ןיא ןעגניז ?םיכאלמ,

 ךיז ןסייהעג םיא בָאה'כ .,גָאלקנָא ןיימ ןעיצקירוצ לָאז'כ ,רַאלָאד טנזיוט 0

 ,טסנידרַאפ םעד ןיא טשינ טייג רימ לייוו ,טַאקָאװדַא ןיימ טימ ןדניברַאפ

 דיל סָאד טעבנגעג טָאה רע זַא ןייז הדומ ךיז לָאז רע זַא םעד ןיא טייג רימ

 ,דיל סָאד ןעגנוזעג ןבָאה ?םיכאלמ, יו טרעהעג טָאה רע ביוא ןוא ,רימ ייב

 ...עיּפָאק עטקורדעג ַא סניימ טפיוקעג אמתסמ ייז ןבָאה

 טכוזַאב ךיא בָאה ןגיוצעג ךיז טָאה גָאלקנָא רעד סָאװ טייצ רעד ךרוד

 טימ ךיז ןפערט סָאד ןעוועג זיא דיירפ עטסערג ןיימ .עדַאנַאק ןופ םיבושי יד

 עג ייז בָאה'כ .ןרעגַאל יד ןופ ךָאנ טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו םימותי יד

 -עג רעווש רעייז זיא ביוהנָא ןיא ,ןעמייה עשידיא ןיא ןענעדרָאנײא ןפלָאה

 זיא רעגרע ךָאנ .ןבעל ןלַאמרָאנ ַא וצ ןעניואוועגוצ ךיז רעדניק יד רַאפ ןעוו

 ךָאנ טקנעבעג ןבָאה ייז .םיבושי ערענעלק יד ןיא רעדניק יד רַאפ ןעוועג

 "נָארָאט ,לָאערטנָאמ ןיא ןבילברַאפ ןענייז עכלעוו תורבח ןוא םירבח ערעייז

 -עג ןוא טבעלעגנייא רעדניק יד ךיז ןבָאה טייצ רעד טימ .געּפיניװ ןוא ָאט

 ,טגרָאזרַאפ ייז טָאה'מ ואוו םיבושי יד ןופ ןוא תוחּפשמ יד ןופ לייט ַא ןרָאװ

 "ניק עניימ ןופ 50 רעבירַא ןעמוקעג ןענייז געּפיניו ןיא טירטפיוא ןיימ וצ

 ןעוועג זיא'ס .ןרעגַאל יד ןיא רימ טימ טבעלעגנייא ךיז ןבָאה עכלעוו רעד

 ,םוקנעמַאזוצ רעקיצרַאה ןוא רעכעלקילג ַא

 : געפיגיוו ,?טרָאװ עשידיא סָאד, ןיא טקורדעג ,*יּפ-יד, ַא ןופ ווירב ַא

 עיינ ,רימ ןבָאה ןצרַאה ןיא דיירפ טימ ןוא סערעטניא ןטסכעה טימ,

 -סױרַא ןטריסנָאנַא םעד טעטרַאװרעד ,געּפיניװ ןופ רעגריב ענעמוקעגנָא

 רבחמ םעד ,טשינ ןעד םיא ןעק זנוא ןופ רעװ .,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןופ טירט

 טשינ יײנסָאדפיוא ךיז טָאה זנוא ןופ ןעמעוו ןיא ןוא *? טגרָאזעג טשינ ,ןדיא/ ןופ

 ?טרָאװ שידיא ןייז ךָאנ ןצכעל סָאד טקעוורעד

 ןיא קיטסניד ,ןטָארטעגרעבירַא רימ ןבָאה ןצרַאה ןיא רעטיצ ַא טימ;

 -לבקמ לָאמַאכָאנ ןעמוקעג ןענייז רימ .לַאז-טיפענעב-קיס ןופ לעווש יד ,טנווָא

 ערעזנוא ןופ סורג ןקידעבעל ַא ןעמענּפָא ןוא רעקעוו-טומ רעזנוא ןייז םינּפ
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 ,ץַאיַאּפ רעד ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ,רֶע זיא סָאד ,ָאי ,ןרעגַאל יד ןיא ערעייט

 -כיײלג רעבָא .טרָאװ ןוא עידָאלעמ ןופ רעטסיימ רעד ,ןובירט-סקלָאפ רעד

 טשינ שרעדנַא ןעק סע ןוא .רעקידנדיילטימ רעד ,שטנעמ-ךמע רעד קיטייצ

 רענעביוהרעד ַא טימ דיא רעצלָאטש ַא ,םוטנדיא רענדָארג ןופ דניק ַא .ןייז

 ,הטילּפה תיראש יד ןנוזַאב טזומעג טָאה ,רעלטסניק-סקלָאפ ַא ןופ המשנ

 ,םישודק ענייז ןוא ערעזנוא ןופ הבצמ עקידעבעל יד

 ןוא !רעטרעװ עשידיא עטושּפ .געּפיניוו ןיא ווָאקָאלבַאי --- טציא ןוא;

 עשיאעּפָארײא עלַא רעביא ךרודַא ךיד טריפ רע !םזינָאיסערּפסקע ליפיוזַא

 ןרעגַאל יד ןיא תורצ יד :ץלַא טסעז וד ,טנַאה רעד ייב יו ,תוברוח עשידיא

 "ייו ,רעדיו ןעמ טפיול ָאד ,ןרעגַאל ץוחמ ןדיא ןופ טײקיזָאלגנונעפָאה יד

 זיא הדוהי לייוו ! ףוס א ןָא תורצ רעמ טשינ רעבָא ,םירוסי עשידיא ערעט

 -סינויצ !ףיוא טייטש סע .ףיוא סע טייטש רעייפ ןופ ןוא ןלַאפעג רעייפ ןיא

 -רעטנוא קימַאניד רערעדנוזַאב טימ ןענייז ןווָאקָאלבַאי ייב ןטנעמָאמ עשיט

 -ליפרעביא רעד טָאה טייקמַאזקרעמפיוא רעטסערג טימ .ןרָאװעג ןכָארטשעג

 .טסַאג ןבושח ןופ טרָאװ סעדעי שממ ןעגנולשעגּפָארַא לָאז רעט

 ךָאנ ןוא ,דנַאלשטיײד ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג לָאמ ךס ַא םיא בָאה ךיא;

 -בַאי ךָאנ קנעב ךיא .טַאהעג טפַאשקנעב ןופ ליפעג סָאד ךיא בָאה לָאמ ןדעי

 !דניצַא ךיוא ױזַא ,טרָאװ שידיא סווָאקָאל

 ,?לעּפמַא עשוהי

 רעדניק ןופ תחנ

 ןייק טרָאּפשעגּפָא טשינ עקַאט ןבָאה סרעליּפשיוש עשידיא בור סָאד

 -רַאפ ערעגָאמ ערעייז ןופ ,ייז ןבָאה ךָאד ,רעטַאעט ןשידיא םענופ ןלַאטיּפַאק

 -ַאעט עצנַאג יד ןעמעוו טימ רעדניק ןגיוצרעד ןוא טעװעדָאהעגסיױא ,ןטסניד

 ,טריצלָאטש החּפשמ-רעט

 "ניק ערעייז טקיטומרעד ןבָאה רוד ןיימ ןופ סרעליּפשיוש קינייװ רעייז

 ,םירױטקָאד עטסואװַאב ןרָאװעג יז ןענייז .עניב רעשידיא רעד וצ רעד

 -סטפעשעג עכיירגלָאפרעד רעדָא ,סרערעל ,ןטַאקָאװדַא ,ןרָאסעּפָארּפ-שזדעלַאק

 רעד וצ ןגיוצעג ָאי טָאה'ס ןעמעוו ,גרַאװגנוי עטריטנַאלַאט סָאד .רעריפ

 -עמַא יװ .עניב רעשידיא רעד ףיוא גנַאל ןטלַאהעג טשינ ךיז ןבָאה ,עניב

 ןייק ,רעטַאעט ןשילגנע םוצ ןגָאלשרעד ךיז ייז ןבָאה ,ענעריובעג רענַאקיר

 -כיוו טכיירגרעד ןבָאה ייז ואוו ,עיזיוועלעט ףיוא רעטעּפש ןוא דואווילָאה

 ,סרעריצודָארּפ ןוא ןרָאטישזער ,סרעליּפשיױש סלַא שזַאטס ןקיט

 ןיא .טייקיאעפ-עניב ןזיװעגסױרַא ָאי ַאטינַא רעזנוא טָאה דניק סלַא
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 "רעמוז עריא טכַארברַאפ טָאה יז ואוו ,"גניר-רעדניק, ּפמעק-גניר-רעטעברַא

 ןָאסידַאק בייל רָאסישזער רעד ."ןרעטש; רענלָאּפ ַא ןעוועג יז זיא ,סעיצַאקַאװ

 ןרָאװעג רעטלע רעבָא זיא יז ןעוו .ריא ןָא ןיגַאב טנעקעג טשינרָאג ךיז טָאה

 טָאה יז .ןירעליּפשיש ַא ןרעװ וצ קשח רעד ריא ןופ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה

 -סרעטסַאמ, ןוא *רָאלשטעב; ַא טימ יַאיבמָאלָאק; ןוא *וייַאװ-ןע; טקידנעעג

 "ייה ַא ןיא ןירערעל סלַא עלעטש ַא ןגָארקעג ךיילג טָאה יז ןוא ,"סירגיד

 "לוקס"ייה רָאיניס ןַאמטיװ טלָאװע ןופ לַאּפיצנירּפ ַא יז זיא רעטציא) לוקס

 ,(דנַאלירעמ ןיא

 לוקס דרַאילושזדא ןיא םוידוטש ןייז טקידנעעג טָאה יקעשזד ןוז ןיימ

 רעד טימ טסילעשט סלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא דלַאב זיא ןוא "קיזוימ ווא

 -ליפ קרָאי-וינ; רעד טימ ןליּפש וצ רע טָאה טמולחעג .עינָאפמיסדָאלַאפָאב

 ןוא דלודעג טפרַאדַאב ןעמ טָאה ןיהַא ןעמוקוצנָא ידכ רעבָא ,?קינָאמרַאה

 טָאה ...ןרינגיזער לָאז סרעקיומ יד ןופ רעצעמע זַא סנ ַא ףיוא ןטרַאװ

 ןופ טסילעשט רעד ןרָאװעג ?לָאה-קיזומ יטיסדָאידַאר, ןיא טליּפשעג רע

 טָאה'ס ."טעטרַאװק-גנירטס ןײטסעלַאּפ, ןופ ,"טעטרַאװק-גנירטס קרָאי-וינ,

 "עשט רעטשרע סלַא טרישזַאגנַא ךיז רע טָאה ,טקידירפַאב טשינ רעבָא םיא

 .ןָאגערָא ,דנַאלטרָאּפ ןופ עינָאפמיס רעד טימ טסיל

 טזָאלעג רימ רע טָאה ,דנַאלטרָאּפ ןייק ןרָאפעגּפָא זיא יקעשזד רעדייא

 ןוא !בוטילזמ ןשטנואוועג םיא ךיא בָאה .ןרעװ ןתח ַא ליװ רע זַא ןסיװ

 ,םיאנת עשידיא טעװַארּפעג ןבָאה רימ

 "ידיא עקידווענח ַא ,ביורש (עדניה) ןעלעה זיא רונש ןיימ ןוא הלכ יד

 ַא ןוא "לארשי ינב, הרות-דומלת סטייה-ןדניל ןופ הדימלת ַא ,רעטכָאט עש

 טכַארברַאפ ןרָאי-רעדניק ערעייז ןבָאה קעשזד ןיימ ןוא יז ,תבש תרמוש

 ןבָאה עדייב .קרַאּפ"ָארָאב ןיא סַאג רעקיבלעז רעד ןופ םינכש יװ ןעמַאזוצ

 קעשזד ןיימ ןעוו ."לוקס-ייה טקערטוייוינע ןקיבלעז םעד ןיא טנרעלעג ייז

 ,?שזדעלַאק-יטיס, ןיא טרידוטש ןעלעה טָאה ,"דרַאילושזד, ןיא טרידוטש טָאה

 ,ןטלַאהעגנָא טָאה טפַאשטניירפ רעייז רעבָא

 ןופ טמַאטש ןתוחמ ןיימ .ביורש לארשי ןוא לחר ןענייז םינתוחמ עניימ

 "ושניא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע .עיצילַאג ,(לשימעשּפ ןבעל) וװָאלצעשּפ

 -ענעב רעלשימָאדַארק ןופ טנעדיזערּפ רעד זיא רע .(גנורעכיזרַאפ) סנער

 -ָארָאב ןיא "דרפס-ןינמ, ןופ טנעדיזערּפ רעד ןוא !ןָאשיײאיסָאסַא-טנעלָאװ

 ייוצ ךיוא יז ןבָאה ,ןעלעה רעטכָאט עקיצנייא רעייז ץוח .ןילקורב ,קרַאּפ

 ןעמַאוװצ ןסקַאװעגפיוא ןענייז עדייב .םולש (לָאס) ןוא (ןמלק) לרַאק :ןיז

 ,רעדורב ַא יו ביל םיא ןבָאה ןוא ןיקעשזד טימ



 569 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 זיא'ס .,1949 .ינוי ןט18 םעד ,טנוװָא תבש ןעמוקעגרָאפ זיא הנותח יד

 ןוא שדוק-ילכ .החּפשמ :דצ סהלכ ןופ !הנותח ַא לָאמנייא ןיוש ןעוועג

 טימ אנח רעגָאװש ןוא עקשַאירַאמ רעטסעוװש ןיימ :דצ סנתח ןופ .םינכש

 זוָאר ,ןיקסוג ןבואר ;ןַאמ לארשי לקנָא ןוא הרש עמומ :רעדניק ערעייז

 ַארָאד :סעקינעמילּפ-רעדניק עניימ ךיוא יװ ,ןהָאק סלרַאשט ןוא ראוויּפ

 .ייעקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא טשרע ןענייז ייז .עלעטָאמ ןוא ןועמש

 ןַאגַאק"וװָאּפַאק ןזח ,ןישודיק-רדסמ רעד ןעוועג זיא גינָאה ינדיס יַאבַאר

 סקעשזד .עינָאמערעצ-הּפוח יד טריפעגכרוד ןבָאה רָאכ סרענריוטס םעס טימ

 ןיא הּפוח רעד וצ ןוז רעזנוא טריפעג ןבָאה ,ךיא ןוא ,(ה"ע) ינעשזד ,עמַאמ

 ,העש רעקידלזמ ַא

 לא
 ןתח ריא .ןרָאװעג הלכ ַא לזמ טימ ךיוא זיא ַאטינַא רעטכָאט רעזנוא

 רעליּפשױש םעד ןוא ינעפ ןיטסינַאיּפ רעד ןופ ןוז ַא ,סנעליוו וָאשזד זיא

 ,יקסנעליוו לקיימ

 טָאה רע ואוו ,"קיזוימ וװָא לוקס דרַאילושזדא טקידנעעג טָאה וָאשזד

 רעד ןופ םולשב ןעמוקעגקירוצ זיא רע יװ םעדכָאנ םוידוטש ןייז טצנַאגרעד

 עינָאפמיס רעד ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךיילג זיא רע .עּפָאריײא ןיא המחלמ

 םעד ןופ רעטכָאט יד ,יקסנעליוו ינעפ עמַאמ ןייז .יס ,יד ,ןָאטגנישַאװ ןופ

 ןשידיא ןיא עקטסינַאיּפ ַא גנַאלנרָאי ןעוועג זיא ,ןייטשניבור סקעמ רעקיזומ

 רימ טימ ןוא ןַאלעב טימ ןענָאזעס עכעלטע טליּפשעג ךיוא טָאה יז .רעטַאעט

 ןַאילושזד ןוז רערעטלע ריא .סרעטַאעט-לַאנָאשענ ןוא וינעווע-דנָאקעס ןיא

 ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא

 ,םולשב ןעמוקעגקירוצ ךיוא זיא רע .המחלמ

 -ַאטלָאּפ ,יקולירפ ןיא ןריובעג זיא ה"ע יקסנעליוו לקיימ רעטָאפ רעד

 "גירגעג רע טָאה טוגָאק בייא טימ ןעמַאזוצ .עניארקוא ןיא ,עינרעבוג רעוו

 ןוא טעברַאַאב ךיוא טָאה רע ."בָאלק קיטַאמַארד רַאטסיגנָאיע םעד טעד

 טליּפשעג ,סרעטַאעט יטעיַארַאװ עשידיא יד ןיא סרעטקַאניא טריפעגפיוא

 זיא רעטעּפש .,דליפרָאװ דיווייד רָאיטקַא םעד טימ עניב רעשילגנע רעד ףיוא

 -רַאפ ןיא רעטלַאװרַאפ-עניב ןוא רָאיטקַא סלַא ןעזעגנָא רעייז ןרָאװעג רע

 יוינעווע-דנָאקעס ףיוא סעפורט ענעדייש

 ןבָאה ייז .ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ וצ ןביױהעגנָא ןבָאה וָאשזד ןוא ַאטינַא

 ,םיאנת עשידיא טעװַארּפעג ןבָאה רימ .הלכ-ןתח ןרָאװעג ןוא טבילרַאפ ךיז

 הלכ-ןתח .םינתוחמ יו טליפעג ךיז טָאה החּפשמירעטַאעט עשידיא עצנַאג יד

 ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןסקָאװעגסיױא ןענייז סָאװ רעדניק טרָאפ ךָאד ןענייז
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 ןט25 םעד ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא הנותח יד ,רעטַאעט ןשידיא ןטימ

 ,1949 ,רעבמעצעד |

 -נָאק, ןופ גיהנמ ןוא בר רעבושח רעד ,ןייטשקול םייח-ףסוי ר"ד ברה

 ןייז ןיא הנותח יד ןכַאמ וצ טביולרעד זנוא טָאה ,"ןורושי תליהק ןָאשייגערג

 זיא השקב רעזנוא .רעדילגטימ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז רימ שטָאכ ,לּפמעט

 -ייא ןיא ?טניָאשזד; ןרַאפ טעברַא-ריטנולָאװ ןיימ קנַאד ַא ןרָאװעג טקיליװַאב

 .ןישודק-רדסמ רעד ןעוועג זיא ןייטשקול םייח-ףסוי ברה .עקירעמַא ןוא עּכָאר

 טָאה רָאכ סרענריוטס םעס טימ ןוא "טעטרַאווק-גנירטס ןײטטעלַאּפ , ןטימ

 ןעמוקעג ןענייז םינתוחמ טרעדנוה ריפ רעבירַא .עדנוקעס םולש טריפעגנָא

 ןעוועג ןיוש זיא ,יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ,רעטָאפ סַאטינַא .הנותח רעד וצ

 טָאה העש רעטוג ַא ןיא הּפוח רעד וצ הלכ יד טריפעג .תמאה-םלוע ןפיוא

 ,ךיא ןוא ַאלעב עמַאמ ריא

 יקיתוֿפַא ןַא גירק'כ

 ,עלָאמס ןוא ךעּפ ןופ יו ןגיוצעג ךיז טָאה "יָאב-רושטיינ; ןינע רעד

 .טּפשמ םוצ ןעמוק ןלעוװ רימ זיב ןייגרַאפ ןרָאי ןלעװ ןעזעגסיוא טָאה'ס יו

 :ןעגנושרָאפסױא וצ טּפעלשעג ךימ ןעמ טָאה קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי

 ןעמ זיא קלָאט ןייק וצ רעבָא ,?יגָאיק םעד --- דצ ןיימ ; ךימ -- דצ רעייז

 טָאה'ס .קסע רעצנַאג רעד ןרָאװעג סאמנ רימ זיא'ס ,ןעמוקעג טשינ ץלַא

 ןבָאה ןטַאקָאװדַא יד ןעוו .שפנ-תמגע סיורג טפַאשרַאפ עילימַאפ ןיימ ןוא רימ

 ,רַאלָאד טנזיוט 25 ןופ עמוס יד דיל ןפיוא טכער עניימ רַאפ טגיײלעגרָאפ רימ

 עמוס עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד ,רוטּפ ןוא יקיתוּפא יד ןעמונעג ךיא בָאה

 -טַאינַאלּפ ַא רַאפ ,טכירעג ןרעסיוא ,ןרָאװעג טקיליװַאב זיא סע ןעוו זיא סָאװ

 ןופ סעיינ יד טקורדעג טָאה עסערּפ עשילגנע יד ןוא עשידיא יד .,גָאלקנָא

 ,ןטייז עטשרע יד ףיוא ךיילגסיוא םעד

 טימ וויטקַא ןעוועג ךיא ןיב ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ סלָא

 טלעג סָאד ןגָארקעג בָאה ךיא יו ךיג ױזַא רעבָא .םינינע-ןָאינוי ענעדיישרַאפ

 טגײלעגקעװַא ,סענייר סוילושזד וצ קעװַא דלַאב ךיא ןיב ,"יֵָאב-רושטיינ, ןופ

 -קילבָאּפ סָאד ןעגנודעגּפָא ןוא *יטירויקעס/ רַאלָאד טנזיוט ןעצ עקידעקַאנק

 "-הריד ,רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט 35 זיב 22 רַאפ ,רָאי 5 ןופ טייצ ַא ףיוא רעטַאעט

 ,טלעג

 -סטעברַא יד .רָאי וצ רָאי ןופ טריסערגער טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד

 סרעליּפשיוש עקיטכיוו .ןסקַאװעג זיא ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא טיײקיזָאל
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 ןבָאה עקינייא ,שרעדנַא סעּפע וצ ןעמונעג ךיז ןוא עניב יד ןבעגעגפיוא ןבָאה

 השנמ :טלעפעגסיוא ןבָאה'ס .עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןעוועג חילצמ

 ןירעלטסניק עשידיא עטסואוַאב יד .ימע-"ןב בקעי ,ווָאלוב ףסוי ,קינלוקס

 עריא טימ ןוא עניב רעשילגנע רעד טימ ךיז טמענרַאפ ןיטסרעג ַאטרעב

 ענעעזעגנָא יד ,טבילַאב רעייז זיא יז ואוו סערייא-סָאנעוב ןיא ןלָארטסַאג

 "רעד סיורג טימ ָאגַאקיש ןיא טרילָארטסַאג טָאה ןרעּפלַאה הניד ןירעלטסניק

 טָאה ןוא ןַאמוינ ינעד לַארטַאעט ןטימ טַאהעג-הנותח יז טָאה ןטרָאד .גלָאפ

 ןָאירַאמ רעליּפשיוש רעשיאעּפָארײא רעיינ רעד .ָאגַאקיש ןיא טצעזַאב ךיז

 ,ץרַאװש סירָאמ טימ רעטַאעט-טסנוק ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,גנאג

 ַאניװלַאמ ןירעגניז-סקלָאפ ןוא ןירעליּפשיוש רעד טימ טאהעג-הנותח טָאה

 עכלעזַא טלעפעגסיוא ןבָאה סע .רעטַאעט סָאד ןבעגעגפיוא טָאה ןוא לעפַאר

 ,ַאניבור ַאינַאפ ,רעגרעב ווַאטסוג ,טיליל ַאלַא : יו ,תוחוכ-רעטַאעט עקיטכיוו

 השמ רָאטקעריד-עניב ןוא רעליּפשיש רעטבַאגַאב רעד .ףרָאדנעװ ןבואר

 -סקלָאפ ןוא רעליּפשיוש רעד .עינרָאפילַאק ןיא טצעזַאב ךיז טָאה גרעבסַארטש

 ןייז ןופ טרינַאּפמָאקַא ,ןטרעצנָאק טימ פא ךיז טיג ןידָארב סקַאמ רעגניז

 לשרעה ,"ףעטרַאק ןופ רעליּפשיוש רעטריטנַאלַאט רעד .ןיטַאלז עדלעז יורפ

 הדוהי ,רָאטַאטיצער ןוא טסירָאמוה רעקיסַאלקטשרע ןַא ןרָאװעג זיא ,לדנעג

 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,רָאסישזער ןוא רעליּפשיוש רעטסואווַאב רעד ,ךיילב

 ןירעביירש-ןסעיּפ רעד טימ ןעמַאזוצ רעטַאעט-קילבָאּפ םעד רָאי עכעלטע

 -עגקירוצ ךיילב זיא רעטעּפש) טנַאקירבַאפ ַא ןרָאװעג זיא ,סנריוב ַאילושזד

 -נַא זיא רע זיב שילגנע ףיוא רעטַאעט שידיא טימ טלגנַארעג ךיז ןוא ןעמוק

 רע ואוו ,יקָאװלימ ןיא "טפיהרעּפ, ןופ רָאסישזער סלַא ןרָאװעג טרישזַאג

 "יוש רענעעזעגנָא רעד ,(ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב ןבילברַאפ זיא

 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןָאסביג לכימ רָאטַאטיצער ןוא טסירָאמוה ,רעליּפש

 ׁשַא עלהיח ,סרעליּפשיױש ענעמוקעגרעבירַא עיינ ייווצ יד ,ַאדירָאלּפ-ימַאימ

 רעייז ןענייז ייז ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ,ןַאמרופ ידַא ןוא

 ,רעטַאעט שידיא ןופ טיבעג ןפיוא וויטקַא

 ךיױא טָאה ץרַאװש סירָאמ רעטַאעט ןשידיא ןופ לדנייש סָאד וליּפַא

 רעוושפ ןסעיּפ-גלָאפרעד עסיורג ענייז ןליּפש וצ ױזַאיװ ןרינַאלּפ וצ ןביוהעגנָא

 -ַארטסַאג ןרָאפעג זיא רע רעדָא ,שילגנע ףיוא -- ערעדנַא ןוא "דיא ַא ןייז וצ

 .,עניטנעגרַא ןייק ןריל

 ןבואר ןצרַאה םוצ ןעמונעג ןטסרעממַא ךיז טָאה הדירי-רעטַאעט רעד ןופ

 ,..ץרַאה סָאד טרירעגנָא ןוא טנוזעג ןייז ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה'ס .ןיקסוג

 ןָאינוי רעד ןופ רעדילגטימ יד ןבָאה ,לָאטיּפש ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו
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 ןופ ןגָארקעג רע טָאה רעבָא ףליה עטסערג יד .םינפוא עלַא ףיוא ןפלָאהעג םיא

 .רַאװיּפ זוָאר עשרַאטערקעס רעיירטעג ןייז

 ,ןָאיני רעד ןיא עלעטש יד ןעמונעגנָא טָאה זוָאר סָאװ גָאט םעד ןופ

 יד וצ ןוא ןעניקסוג וצ ןבעל ןוא בייל טימ ןבעגעגרעביא ןרָאװעג יז זיא

 ףיוא רָאנ טשינ טנווַאהַאב רעייז יז זיא ,קרָאיזוינ ןיא ןריובעג ,רעדילגטימ

 טקישעג ריא ןבָאה סָאװ ןרעטלע עריא קנַאד ַא ,שידיא ףיוא ךיוא רָאנ שילגנע

 ןייק טָאהעג טשינ טָאה רַאוװיּפ זוָאר שטָאכ .עלוש רעשידיא ַא ןיא ןענרעל

 גנַאלש-רעטַאעט יד ריא טָאה ךָאד ,ןירעליּפשיוש ַא ןרעוו וצ סעיצַאריּפסַא

 ןגירק וצ ןטייהנגעלעג טַאהעג טָאה יז זַא קפס ןייק רימ ייב זיא'ס ,ןסיבעגנייא

 יז רעבָא ,ןָאיני-ןרָאיטקַא רעד ןיא יוװ סעיצידנָאק ערעסעב טימ ןטסָאּפ ַא

 זָאר .ּפָא יז טליג'מ ןעוו החּפשמ-רעטַאעט יד טזָאלעגרעביא טשינ טלָאװ

 "סנעיײלא-לקירטַאעט, רעד ןופ ןירַאטערקעסי-לָאקָאטָארּפ יד ךיוא זיא רַאװיּפ

 ױזַא ךיז טָאה יז .בולק-ןרָאיטקַא ןשידיא םענופ ןירַאטערקעס-ץנַאניפ ןוא

 ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא'ס זַא החּפשמ-רעטַאעט רעד טימ טבעלעגנייא

 סוטַאטס םעד רעמ טשינ טָאה יז .רַאװיּפ זוָאר ןָא ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד

 סָאװ ,ןידניירפ עטנעָאנ ןוא עט'צעוי-לעב ַא ןופ רָאנ ,ןירַאטערקעס ַא ןופ

 יז לייו ,הבוט ַא ןָאט וצ טיירג זיא ןוא רעצרעה ערעווש עלַא ןופ טסייוו

 ,רעטַאעט ןשידיא ןופ ןדייל ןוא ןדיירפ עלַא טכַאמעגכרוד טָאה

 עב

 : ןבילברַאפ טלָאמעד ןענייז קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט עשידיא 14 יד ןופ

 רעד : ןָאסבָאקיישזד גניוורוא ןופ טריפעגנָא ,רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס רעד

 ַארעװ ןוא גרעבנעזָאר לארשי ןופ טריפעגנָא ,רעטַאעט-ליװעדָאװ לַאנָאשענ

 רעד) סבָאקיישזד בָאקיישזד ןופ טריפעגנָא ,רעטַאעט-ײײװקרַאּפ ;ַאקנַאזָאר

 -סיולק"רעגענ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעטעּפש זיא רעטַאעט-ײװקרַאּפ

 -קילבָאּפ ןיימ ןעמוקעגוצ זיא טציא ; רעטַאעט-סקנָארב סקַאינרעשט ; (רעט

 ,רעטַאעט

 ןָאסבַאקיישזד גניווריוא

 רעטַאעט עשידיא עקידנעלקַאװ סָאד ןטלַאהנָא ןפלעה ןרַאפ טידערק סיורג

 ןוא ןשיגרענע םוצ ןרעוו ןבירשעגוצ ףרַאד ,רָאי 20 רעבירַא ןופ ךשמ ןיא

 ןייז .ןָאסבָאקיישזד גניווריוא ראסערּפמיא ןוא רעליּפשיױש ןטריטנַאלַאט רעייז

 ןריובעג שממ זיא רע ואוו ,רעטַאעט ןשידיא םוצ חוכ-רעיודסיוא ןוא עביל

 טרָאד .רעטַאעט-לַאנָאשענ םעד טימ ןריפוצנָא טכעלגעמרעד םיא טָאה ,ןרָאװעג
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 "גָארּפ-ליװעדָאװ עקיטרַאנדישרַאפ ,ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ,טריטנעזערּפ רע טָאה

 .ןעמליפ עשידיא טימ ןעמַאר

 דיווייד טניירפ ןטנעָאנ ןייז טימ תופתוש ןיא ,ןָאסבָאקיישזד גניווריוא

 טמענרַאפ גניווריוא ואוו) *סנעיײלַא-לקירטַאעט; רעד ןופ טנעדיזערּפ ,קַאלוק

 טימ טריפעגנָא ךיוא ןבָאה ,(טנעדיזערּפ-עציוו ןטשרע ןופ טמַא ןקידובכב םעד

 ןטרָאד ייז טָאה'ס סָאװ ןטיפָארּפ יד בילוצ ױזַא טשינ .,?לַאיָאר-עפַאקק רעד

 ןבָאה ןלָאז ןשטנעמ-רעטַאעט ןוא סרעליּפשיוש עשידיא ידכ רָאנ ,טרַאװרעד

 ,הביבס רעשימייה ַא ןיא ןעגנערברַאפ ןוא ןפערטוצנעמַאזוצ ךיז ואוו

 "ורב ןייז ןעוועג זיא רעטַאעט-לַאנָאשענ סגניווריוא ןיא חוכ רעקיטכיוו ַא

 ןעועג זיא סָאד .ןָאסבָאקיישזד ימייה רעליּפשיש רעטנענימָארּפ רעד ,רעד

 "עג טשינ ,ךעבענ ,טָאה סָאװ ,טנַאלַאט רענעריובעגנייא רעקיטייזליפ ַא תמאב

 זיא רע רעכלעוו וצ רעטַאעט ןיא עפוטש יד ןכיירגרעד וצ לזמ ןייק טַאה

 ,רעצנעט רעטנכייצעגסיוא ןַא ,רָאיטקַא רעלופטנַאלַאט ַא ,טקיטכערַאב ןעוועג

 רע זיא תולעמ יד ץוח .עניב רעד רַאפ גנורַאפרעד ןוא שינעדנעטשרַאפ טימ

 טליּפשעג טָאה רע .טפַאשטנעק רעשילַאקיזװמ טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג ךיוא

 "יא טימ .ןעמליפ ןוא ןסעיּפ וצ קיזומ טרישזנַארַא ןוא טרינָאּפמָאק ,ָאנַאיּפ

 זיא'ס .ןעוועג םש-הנוק סרעליּפשיוש ךיז ןבָאה סעיציזָאּפמָאק ענייז ןופ עקינ

 "ענ ןיא גניווריוא רעדורב ןייז ייב .ןעגנַאגעג טשינ ,רעדייל ,רעבָא םיא

 ןריטנעזערּפ ןוא ןרישזנַארַא טימ ןבעגעגּפָא ימייה ךיז טָאה רעטַאעטילַאנָאש

 ,רעטסעקרָא םעד ןריגיריד טימ ןוא ןעמַארגָארּפ עכעלטנכעוו יד

 שטָאכ זַא :ןרעוװ טגָאזעג ךיוא ףרַאד חבש סנָאסבָאקיישזד גניווריוא וצ

 -כָאט יד) דלעפנהעש יעמ ןירעליּפשיוש עטבַאגַאב יד ,יורפ עביל ןייז ןוא רע

 ןעוועג ןענייז ,(דלעפנהעש ַאניל ןוא ינעב סרעליּפשיוש-ןַארעטעװ יד ןופ רעט

 טשינ לָאמנייק ייז ןבָאה ךָאד ,רעטַאעט רעייז ןופ םיתב-ילעב עקידנעטשלופ יד

 "עג דימת ןבָאה ייז ייב ,עניב רעד ףיוא ןָא-ןביוא םעד ךיז רַאפ טּפַאכרַאפ

 ןבָאה עכלעוו ,סרעלטסניק עשידיא עטסמענרָאפ יד לדיפ עטשרע יד טליּפש

 ,זיא רע לייוו ,רעטַאעט ןיא ןָאסבָאקיישזד גניווריוא ייב טרישזַאגנַא ןרעג ךיז

 "מיא עטסלעיַאר יד ןופ םענייא רַאפ טנכעררַאפ ךיוא ןעוועג ,ןעמעלַא ץוח

 םענייק זיא רע .טפירשרעטנוא ןייז ןעוועג דימת זיא טרָאװ ןייז ,ןרַאסערּפ

 זיא סָאד ןוא ,ןטייצ עטסגרע יד ןיא וליפַא ,ינעּפ ַא ןבילבעג קידלוש טשינ

 ...רעטַאעט ןשידיא ןיא גנוכיירגרעד עקיטכיוו ַא רָאג ןעוועג ןיוש

 -עדָאװ סנָאסבָאקיישזד ןיא סעיצקַארטַא ענעביוהעג רָאג יד ןופ רענייא

 ןוא רעגניז-ָאידַאר ,רעלטסניק-דומע רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא רעטַאעט-ליװ

 .רעשיוא השמ רעליּפשיוש רעשידיא
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 ןייז ןופ הניגנ ןייז ט'נשריעג השמ טָאה ,עיבַארַאסעב ןיא רענעריובעג ַא

 רעשיוא השמ טָאה ערעירַאק-רעטַאעט ןייז .ןדייז ןייז ןופ ןוא קילעז 'ר ןטַאט

 ףלָאװ ריע-ןב רענדָארג ןיימ טימ ןעמַאזוצ ,עדַאנַאק ,געּפיניוו ןיא ןבױהעגנָא

 רעד; ןעמָאנ ןרעטנוא עיצקַארטַאדָאידַאר ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוו ,יקסמוש

 םעד רעטנוא ָאידַאו רעד ףיא ןעוועג םש-הנוק רעשיוא ךיז טָאה ,*ץַאיַאּפ

 ןליּפש ןייז טימ ןוא ןעגניז ןייז טימ ,"קלָאפ ןייז ןופ רעגניז רעד, :לטיט

 -וטשעגפיוא ךיוא רע טָאה ,סייו סנערָאלפ טימ ןעמַאזוצ ,רעטַאעט שידיא

 ַא ןעועג רע זיא תולעמ עלַא ץוח לייוו ,עניטנעגרַא ןופ םיבושי יד טמער

 ,עניב רעד ףיוא ןוא ןבעל ןיא ץעװַאסַארק

 טסעטָארּפ רעד ןפורעגסױרַא טָאה קרָאי-וינ ןיא עיצַאסנעס עטסערג יד

 -עמור רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא םיארונ-םימי ןענווַאד סרעשיוא השמ ןגעק

 :לוש רעשינ

 ןדיא עזעיגילער יד ןבָאה -- ?!רוביצ-חילש ַא ,קישטשרָאיטקַא ןַא ---

 ,טמערוטשעג

 ,רקיע רעד ןוא ,טנעמַארעּפמעט ,טייקכעלנעזרעּפ סרעשיוא השמ רעבָא

 עלַא ןעוועג-רבוג ןבָאה דומע םייב תוקיתמ ןייז ,הליפתה-חסונ ,עמיטש ןייז

 ןעוועג לחומ םיא טָאה'מ .,ןזח ַא יא ןוא רָאיטקַא ןַא יא ןייז ןופ ןעגנורעטש

 זַא ,ךיוה ױזַא ןגיטשעג זיא חוכ-סגנואיצוצ ןייז .טעטיוויטקַא עטלּפָאט ןייז

 טנװָא קיטיירפ ןטָארטעגפיוא טשינ לָאמניק רע זיא רעטַאעט-לַאנָאשענ ןיא

 -עגסיוא טָאה רע סָאװ ןעגנולעטשרָאפ יד ייב .הלדבה ךָאנ זיב תבש ןוא

 ןבָאה רעבָא רַאפרעד .ןטָארטרַאפ סרעליּפשיוש ערעדנַא םיא ןבָאה טלעפ

 --- גָאט ןצנַאג ַא קיטנוז 4 ןוא טנוװָא תבש 2 -- ןעגנולעטשרָאפ עקירעביא יד

 .ןגעמרַאפ ַא עסַאק רעד ןיא טכַארבעגנײרַא

 ,"לתיבה-לעב רענליוו רעד, ,"דימש רעד לקנַאי; ,ןעמליפ סרעשיוא השמ

 םעט ַא ןוא םינּפ ַא ,ןיז ַא ןבָאה סָאװ ןעמליפ עשידיא עטלייצעג יד ןופ ןענייז

 רעייז .(ןרעגַאל יד ןיא ןדיא-*יּפ-ידע יד ןעוועג-היחמ ןבָאה ןעמליפ יד)

 ,"סרַאטס ווָא ןַאװַארַאק, ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר ענייז ןעוועג ךיוא ןענייז רעלוּפָאּפ

 ןטסואוװַאב םעד ןופ טריפעגנָא ןוא ןייטשניבור רעדירב יד ןופ טריטנעזערּפ

 ,ןייטשלע בייא רָאטיזָאּפמָאק

 טָאה ןוא ףמַאק םעד ןענואוועג טָאה רעשיוא השמ סָאװ ךמס ןפיוא

 סרעגניז-ערעּפָא עטמירַאב ןבָאה ,ןזח סלַא ייס ןוא רָאיטקַא סלַא ייס טריאוטקַא

 יקסרַאלעב רָאדיס ,רעקָאט דרַאשטיר ,סריּפ ןַאשזד : יו ,ןטסיטרעצנָאק ןוא

 עויטַאװרעסנָאק יד ןיא םיארונ-םימי ףיוא תונזח טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז

 עכלעוו סרעליּפשיױש עשידיא ערעדנַא יד ,ןעלּפמעט עטרימרָאפער ןוא ןלוש
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 ,(סעלעשזדנַא-סָאל ןיא) ןיקטאלּפ לאינד ,דלָאג ןָאעל : םינזח ןרָאװעג ןענייז

 ,(עניטנעגרַא ןופ) ץרַאװש עלעבייל ,קָארב (ראמאז) השמ ,לצרָאװנײטש ריאמ

 ,ןַאמשיט לעומעס ,ןַאמטיירב חסּפ ,(דנַאלטָאקס ,ַאגזַאלג) ןייטשגינעפ ןַאמרעה

 "רַאפ ןוא עניב יד ןבעגעגפיוא ןבָאה ןלַארטַאעט עלַא יד -- רָאטקעּפס יכדרמ

 ,תונזח טימ זיולב ךיז ןעמענ

 ַא ןגיוצעג ךיוא טָאה רעטַאעט-ליװעדָאװ סנָאסבָאקיישזד גניווריוא ןיא

 וצ טשינ ידכ .רעטסעװש סרעשיוא השמ ,רעשיוא עלעדיירפ םלוע ןסיורג

 ןפורעג ךיז יז טָאה ,שזַאטס סרעדורב ןטמירַאב ריא ןופ לַאטיּפַאק ןגָאלש

 -ידיא עטסנייפ יד ןופ זיא עלעדיירפ ."עטנזח יד עלעדיירפ; רעדָא ,עלעדיירפ

 טימ ןעמַאזװצ .,ןירעליּפשיוש עטינחַאב ַא ךיוא זיא יז ,סנירעגניז-סקלָאפ עש

 ,ערעּפָא-ןטילַאּפָארטעמ רעד ןופ רעגניז ַא ,גרעבנריוטס דלָארעה ןַאמ ריא

 ייז ,עניטנעגרַא ןוא עקירעמַא ןיא רעטַאעט שידיא טליּפשעג ךיוא יז טָאה

 -ַאב ַא ןרָאװעג זיא ןילערעמ לרעטכעט רעייז .ןעוועג ןח"-אשונ רעייז ןבָאה

 רעד ףיוא ןליּפש ריא טימ ןוא עזיוועלעט ףיוא ןעגניז ריא טימ טייקטמיר

 ינָאפע עטערעּפָא רעד ןיא ,עלָאר סדנעסיירטס ַארַאברַאב עניב רעשילגנע

 -יּפשיוש רעשילגנע-שידיא רעד ןופ עיפַארגָאיב רעד ףיוא טיובעג ,"לריוג

 סלקיימ ןילערעמ לרעטכעט ריא טימ רעשיוא עלעדיירפ ,סיירב ינעפ ןירעל

 סָאד ןוא עיציזָאּפמָאק רעשינזח ַא טימ םלוע םעד דבכמ ךיוא טציא ךָאנ ןענייז

 לקיימ לדנוז סעלעדיירפ .עניב רעד ןופ רעטנורַא טשינ ייז טזָאל םוקילבוּפ

 -רעשיוא רעד ןופ עלַא ןענייז םורַא ױזַא .םיכרד סעמַאמ-עטַאט ןיא ךיוא טייג

 ,תונזח ןופ טסנוק רעד וצ ןוא העטַאעט ןשידיא םוצ יירטעג ןבילברַאפ החּפשמ

 ,רעשיוא יליל ןעבָאב ןוא ןעמַאמ רעייז ןעקנַאדרַאפ וצ סנטסרעמ זיא סָאד

 -- עילימַאפ-רעלטסניק רעד ןופ ןעמַאמ רעד דובכ ןבעגענּפָא דימת בָאה'כ

 ,רעשיוא

 טָאה סרעטַאעט-ןָאטנילק ןוא-לַאנָאשענ ןיא ןעמַארגָארּפ-ליװעדָאװ יד ןיא

 וליפַא ףיוא ןעמערוטש ייז .,החּפשמ-יקסוװַאלַאמ יד ןעוועג םלוע-שיערמ ךיוא

 ןרעוו טגָאזעג ןעק עקיבלעז סָאד .ףיוא ןטערט ייז ואוו סרעטַאעט יד טציא

 עטנזח ,סעיציזָאּפמָאק עשינזח ןופ ןירעשטייטסיוא רעקיטרַאנגיא רעד ףיוא

 ,גייפ עלערעּפ

 רעגנוי רעד רַאפ ןרָאװעג טגָאזעגסיוארָאפ זיא טפנוקוצ עקיטכיל רָאג ַא

 ,ךעבענ ,זיא יז .עבש-תב ,ןיטסיטרעצנָאק ןוא עטנזח רעלופטנַאלַאט רעייז ןוא

 .ןעגנַאגעג טלעוו רעד ןופ טייהרעגנוי

 ,סעטנזח ןוא םינזח ךָאנ סרעטַאעט-ליװעדָאװ עשידיא יד ןיא גנַארד רעד
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 םוצ ןרעוו ןבירשעגוצ ףרַאד ,רַאוטרעּפער ןשיגרוטיל ןשיפיצעּפס רעייז טימ

 .רעשיוא השמ ןופ גלָאפרעד ןכעלכיײלגרַאפמוא

 ליװעדָאװ ןשידיא ןיא ןטערטוצפיוא ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמנייא טשינ

 ַא ןעוועג זיא טעברַא יד .רעטַאעטילַאנָאשענ ןיא ןָאסבָאקיישזד גניווריוא ייב

 דימת בָאה ךיא .(גָאט ןבלַאה ןוא 2 ןופ ףיול ןיא ןעגנולעטשרָאפ 9) ערעווש

 תוחוכ ערעייז טגײלעגקעװַא ןבָאה ייז לייוו ,יעמ ןוא גניווריוא טרעדנואווַאב

 ןבָאה סָאװ .ןרָאי ןופ ךשמ ןיא סיוא-ךָאװ ,ןייאךָאװ ןפוא ןקיבלעז םעד ףיוא

 ...?הסנרּפ בילוצ ןָאטעג טשינ סרעליּפשיוש

 "ריוא טָאה ,רעטַאעט-קילבָאּפ םעד יינספיוא ןעמונעגרעביא בָאה ךיא ןעוו

 זיאס .רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס םעד טימ טעטלַאװרַאפ ןָאסבָאקיישזד גניוו

 ךיז רע טָאה ,ליװעדָאװ טימ ךיז ןעשטומ סָאד ןרָאװעג סאמנ ךעלדנע םיא

 םיא ייב ןבָאה ןָאזעס םענעגנַאגרַאפ םעד .רעטַאעט ןעמיטיגעל םוצ ןעמונעג

 םיא וצ זיא ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ ,ךילַאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילַאמ טליּפשעג

 ,ַאדנעיַאז דנומדע רעגניז ןוא רעליּפשיוש רעד ףתוש סלַא ןעמוקעגוצ

 "וקנָאק וצ גנירג ױזַא ןעמוקנָא טשינ רימ טעוו'ס זַא ןענַאטשרַאפ בָאה'כ

 ךיא יו םעדכָאנ ,סטיפענעב תוכלה ןיא רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןטימ ןריר

 ןיא ןעועג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד ,רעטַאעט ןופ טלעפעגסיוא בָאה

 ןוא עקירעמַא רעביא רוט ןיימ ףיוא ןוא הטילּפה-תיראש רעד טימ עּפָאריײא

 ןעלטרַאגרעטנוא ןעמונעג ךיז בָאה'כ .ןסערעטניא עשידיא תבוטל עדַאנַאק

 .ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ

 -לַאק ירעה ןופ עסעיפ ַא טריזינעצסניא ןוא טעברַאַאב ךיא בָאה טשרעוצ

 "יא ןופ ןעיד םעד טרישזַאגנַא בָאה'כ ."ןוגינ רעטפושיכרַאפ רעד; שטיווָאנַאמ

 טנעקעג טשינ ךיז רימ ןבָאה רעדייל) יקסנישמור ףסוי ןרָאטיזָאּפמָאק עשיד

 וצ ןעמונרַאפ ךיז בָאה'כ .(ןעגנַאגעצ ךיז זיא ךודיש רעד ןוא ןײטשרַאפנייא

 ,בַאטשסָאמ ןסיורג ַא רָאג ףיוא גנוריפפיוא עשילַאקיזומ ַא ןכַאמ

 -ָאר םַאיליװ טרישזַאגנַא רעדיוו ךיא בָאה רעטלַאװרַאפ-טּפיױה ןיימ רַאפ

 ןהָאק ירעשזד : סרעריסַאק ; רעוואשערק סקַאמ : רעטלַאװרַאפ-טיפענעב ; דנַאל

 .ןעזייא סקעמ :שילגנע ;לעגיס סירָאמ : טנעגַא-עסערּפ ; ןײטשדלָאג זוָאר ןוא

 לכימ ,וועדעבעל ןרהא ,טייקינייוו ןיימ : ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט ןיימ

 "רַאש ,("עדנַאב עשידיא, רעד ןופ) גרעבָארג הנח ,לעזיימ ַאלעב ,ָאקסעלַאכימ

 עלעדלעז ,שטיוװָאניבַאר יליט ,(רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןופ) ןײטשדלָאג טָאל

 ןטשרע םוצ ןירעגניז ןוא ןירעליּפשיש עגנוי עטבַאגַאב עיינ ַא) ןַאלּפַאק
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 םעס ,(ענָאדַאמירּפ עגנוי ַא) ץישפיל עלעדיירפ ,(וינעוע רעד ףיוא לָאמ

 שיווייפ ,(גינָאה) ראַָאז וָאמ ,טַאלבנעזָאר סקַאמ ,יקסניבוד לדוי ,רעלטרעג

 ןייטס :ןטסילָאר-רעדניק ייווצ ,(רעקימָאק רעגנוי רעשירטנעצסקע ןַא) לקניפ

 ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןַאמ רעד) דרַאגלע רָאדיזיא ןוא ץילטיג ןעב ,וַאט ןוא

 עּפורט ןיימ טרישזַאגנַא בָאה'כ .(עניב יד ןבעגעגפיוא טָאה יז ; דראגלע ַאינַאמ

 ןופ עּפורג-גנַאזעג ַא טלעטשעגנָא ךיוא בָאה'כ .עסעיּפ רעד ןופ ןלָאר יד טיול

 רעייז ןופ טריפעגנָא ,ןעמיטש עקיטרַאסיורג טימ ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי

 רעשידיא רעטסואווַאב רעד ןופ םעדייא רעד) רָאטקעּפס דלָאנרַא רעטערטרַאפ

 -עּפס ַא ךיוא ,(קינלוקס השנמ ןופ יורפ יד ,םיובלטייט ַאנַא ןירעליּפשיוש

 "עלַאב רעד ןופ טריפעגנָא ,סנירעצנעט עטלושעג ,עגנוי 12 ןופ טעלַאב ןלעיצ

 -עג טָאה סעיצַארָאקעד יד .(טעלַאב ןשילױוּפ םעד ןופ) טסָארפ ַאנינַאי עניר

 ירעה טלעטשעגוצ טָאה ןטקעפע-טכיל יד ;ןַאמצלַאז לכימ טסיטרַא רעד ןלָאמ

 : רָאילפוס ;לָאּפ סקעמ ןוא ָאקרַא קחצי :סרעטלַאװרַאפ-עניב יד רַאפ : סקַאפ

 "ער-ףליהעג ןוא רעטלַאװרַאפ-עניב-טפיוה םעד רַאפ :רעדנעלדירפ סקעמ

 -ַאעט ןוא רעלעטשטפירש ,רעליּפשיױש םעד טרישזַאגנַא ךיא בָאה רָאסישז

 ,לטסעמ בקעי טייקכעלנעזרעּפ-רעט

 -רעּפ עטסנעעזעגנָא ןוא עטסנייפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא לטסעמ בקעי

 -ביוו ענייז ןגעוו .ןבעגעגסױרַא טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד סָאװ ןטייקכעלנעז

 רעטַאעט ןרַאפ ןוא רוטַארעטיל ,רוטלוק רעשידיא רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עקיט

 ,רעכיב עצנַאג ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןיוש ןענייז ללכב

 רעשיטילָאּפ ןייז בילוצ לענָאיסעּפָארּפ ןטילעג ליפ רעייז טָאה לטסעמ

 טריבורּפ טשינ לָאמנייק רע טָאה ןעגנוניימ עשיטילָאּפ ענייז .עיגָאלָאעדיא

 ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס ןעמעוו טימ ןשטנעמ-רעטַאעט יד ףיוא ןעגניװצפיורַא

 וצ ןרָאװעג טריצָאװָארּפ לָאמנייא טשינ זיא רע שטָאכ ,ןעמַאזוצ ןטעברַא וצ

 "ןרָאי .רעטַאעט ןשידיא ןטימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג טָאה רע .עיסוקסיד ַא

 רעשידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא גנַאל

 -ַארּפשעגסױא ןַא ,ןיקסוג ןבואר רעייטשרָאפ רעד וליּפַא .,ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 "ןָאינוי רעד ןיא ןעלטסעמ ןגיוצעגרָאפ דימת טָאה ,טסידנוב-טסילַאיצַאס רענעכ

 "וויטוקעזקע ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ ךיוא טָאה רע ואוו ,עיצַארטסינימדַא

 ,רַאטערקעס

 ןופ גנַאגרעטנוא רעד ןעלטסעמ רַאפ ןעוועג זיא ּפַאלק רעסיורג ַא

 "ישזער סלַא ןבעל ןייז ןופ ןרָאי ןבעגעגּפָא טָאה רע ןעמעוו ,"ףעטרַא;

 שממ רע טָאה ימע-ךב בקעי רעלטסניק םעד .גָאגַאדעּפ-רעטַאעט ןוא רָאס
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 -ןב ןופ ישזער רעד טימ ןעמונרַאפ טּפָא רעייז ךיז טָאה רע .טרעטעגרַאפ

 .עניטנעגרַא ןוא עקירעמַא ןיא ןעגנוריפפיוא סימע

 ַא ןופ רוגיפ ןייז ,שטנעמ רעטקערָאק ַא רעייז ןעוועג לטסעמ זיא עבטב

 וצ טרעטשעג טשינ םיא טָאה ןױשרַאּפסנַאמ ןקניכַאװש .,ןקנירַאד ,ןקניניילק

 -עליּפשיוש עטבַאגַאב יד ,יורפ ןייז ,ןַאמלעטנעשזד ַא ןוא רעילַאװַאק ַא ןייז

 ןוא עטרבח עיירטעג ַא ןעוועג םיא זיא ,ןַאמדניק הרש ןירעטכיד ןוא ןיר

 ... טייקיבייא רעד ןיא גנַאג ןטצעל ןייז זיב ןירערערַאפ

 רעטַאעט ןיא רימ טימ ןבָאה וצ סניוועג ןסיורג ַא רַאפ טכַארטַאב בָאה'כ

 ,לטסעמ בקעי יװ ,טייקכעלנעזרעּפ ןוא רעליּפשיוש ןבושח ַאזַא

 רעטפושיכרַאפ רעד; יװ ,לקַאטקעּפס ַאזַא טימ זַא רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 זיא סָאװ ןוא טנַאה רעלופ רעד טימ ןבעגעג ץלַא בָאה'כ ןכלעוו ןיא ,"ןוגינ

 -- םלוע-רעטַאעט םעד ךָאנ טסעומש רעוו --- עסערּפ רעד ןרָאװעג ןלעפעג

 ,ןעגנולעטשרָאפ-ךָאװנטימ יד וצ וליפַא ןסַאמ ןיא ןעמוק םוקילבוּפ סָאד טעוו

 סעיצַאזינַאגרָא עשידיא .טכַאמעג תועט ַא ךיא בָאה ,סטיפענעב רעקינייװ טימ

 ןיא ,ייוודָארב ףיוא ןטיפענעב ערעייז ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה

 רעדילגטימ ערעייז; :ץורית םעד ןבעגעגנָא ןבָאה ייז .רעטַאעט ןשילגנע

 "ינַאגרָא יד ."שילגנע ףיוא רעטַאעט ייז ןליוו ,שידיא ןייק טשינ ןעייטשרַאפ

 ןבָאה ,רעטַאעט עשידיא סָאד יירטעג ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,סעיצַאז

 ,רעטַאעט-קילבָאּפ ןיימ ןוא רעטַאעט-וינעװע-דנָאקעס ןשיװצ טלייטעגנייא ךיז

 ןטנוװָא-ךָאװנטימ יד רַאפ ןטיפענעב גונעג טַאהעג טשינ סרעטַאעט עדייב ןבָאה

 .ךָאװ רעצנַאג רעד רַאפ תואצוה עסיורג יד ןקעד ןענעק וצ

 -ערג ץלַא "ןוגינ רעטפושיכרַאפ רעד; טליּפשעג בָאה ךיא רעגנעל סָאװ

 -רָאפ עקיטכערּפ ַא ןעוועג תמאב זיא'ס .גלָאפרעד רעד ןרָאװעג זיא רעס

 "עג זיא עיצַארעּפָא יד? :ןעמ טגָאז יו רעבָא .סטוג-סָאדלַא ןופ גנולעטש

 "...הלוח רעד רעבָא ,ןעגנול

 ןעמַאװצ ןבירשעג ךיא בָאה "ןוגינ רעטפושיכרַאפ רעד, וצ קיזומ יד

 ןוא קיזומ יד טרישזנַארַא ךיוא טָאה רע .סנעליוו וָאשזד םעדייא ןיימ טימ

 ךיז טָאה רע .גנולעטשרָאפ-ערעימערּפ רעד וצ רעטסעקרַא םעד טריגיריד

 םעד ןופ רעטייל רעשילַאקיזומ רעד ןרָאװעג זיא רע לייוו ,םיהַא טלייאעג

 וצ (עלעקעטש) "ןָאטַאב,; םעד .יס .יד ,ןָאטגנישַאו ןיא רעטַאעטי-לַאנָאשענ

 ןעמונעגרעביא טָאה רעטַאעט-קילבָאּפ ןיימ ןיא רעטסעקרָא םעד ןריגיריד

 ,וָאקָאלבַאי קעשזד --- ןוז ןיימ

 וצ ןטלעגה-לכ טרעװ ןעוועג זיא'ס .עקיזיר ַא ןעוועג זיא עּפורט ןיימ

 ,ָאקסעלַאכימ ןוא וועדעבעל ,סרעליּפשױשיןענַארעטעװ ייווצ יד ױזָאיװ ןעז
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 -רעטנורַא טשינ יז טָאה םלוע רעד .עניב רעד ןופ טניײישעגרעטנורַא ןבָאה

 ווָאקָאלבַאי; : ט'המכחעג ךיז ןעמ טָאה *עינרַאצעביק, רעד ןיא רעבָא ,טזָאלעג

 ,.."םינקז-בשומ ַא טרישזַאגנַא טָאה

 "ױש-רעטקַארַאכ יד לקַאטקעּפס םעד ןיא טכַאמעג טָאה לַאפייב ןסיורג ַא

 "עט ןליּפש סָאד ןבעגעגפיוא טַאהעג ןיוש טָאה יז ,גרעבסָארג הנח ןירעליּפש

 וצ טכַארבעגקירוצ יז בָאה ךיא .ַאדירָאלפ ,ימַאימ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא רעטַא

 טנערבעג יז טָאה טנעמַארעּפמעט ןוא טייקשירעפיטש ריא טימ .עניב רעד

 עדייב ,לקניפ שיווייפ ןוא ןַאלּפַאק עלעדלעז .גנולעטשרָאפ רעדעי וצ טלעוו ַא

 -עגוצ ןבָאה ,וינעווע-דנָאקעס ףיוא תושדח-םינּפ ,סרעליּפשיױש עקיאעפ ,עגנוי

 ,טנגוי רעייז טימ עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרעד םוצ קלח ןסיורג ַא רָאג ןגָארט

 ןירעגניז ענייפ ןוא ןירעליּפשיוש עגנוי יד ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ,טייקשירפ

 טָאה ,רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ סניוועג ַא ןעוועג ךיוא זיא ץישפיל עלעדיירפ

 טצעזַאב ךיז ןוא רעשיפ לאומש רעליּפשיױש םעד טימ טַאהעג-הנותח רעבָא יז

 רעייז ןגָארטעגוצ ןבָאה עּפורט רעד ןופ עקירעביא יד ,לארשי-תנידמ ןיא

 רעבָא ?טוג ךָאד זיא ."ןוגינ רעטפושיכרַאפ רעד; ןופ גלָאפרעד םוצ קלח

 ןכָאװ 16 יו רעמ ןָאזעס םעד ןעיצ טנעקעג טשינ ךיא בָאה גלָאפרעד ןטימ

 -דנָאקעס ןיא טריסַאּפ ךיוא טָאה עקיבלעז סָאד ...ןייצ יד טימ ךיוא סָאד ןוא

 ןריולרַאפ ןבָאה סרעטַאעט עדייב סָאװ ןגָאמרַאפ סע ליוו'כ .רעטַאעט-וינעווע

 ןיימ : ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןרָאװעג טקילגַאב רעבָא ןיב ךיא .ןָאזעס םענעי

 ןטשרע ןיימ טימ ןעוועג-הכזמ ךימ ןבָאה קעשזד ןוז ןיימ ןוא ןעלעה רונש

 ןריובעג זיא רעטעּפש .,ווָאקָאלבַאי (השמ-םהרבא) ידנער ,רכז-ןב ַא ,לקינייא

 ,ָאקָאלבַאי (עדלָאג-לחר) ןיבָאר ןוא (הרש-לטיא) ןאזוס ןרָאװעג
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 "לארׂשי ןיא םעס לקנַא;

 .ןָאזעס םעיינ םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיז בָאה ךי

 ,ןײטשדלָאג טענַאשזד ןוא סקעוו ירעה ,טניירפ עטנעָאנ עניימ |}

 ַא) טענַאשזד ...רעטנזיױט טימ ןפלָאהעגסױרַא רימ ןבָאה

 אקווד טָאה (ןײטשדלָאג ַאנַא "ןירעסערדא רעד ןופ רעטכָאט

 "רעד טשינ ךיא בָאה םעד וצ .עטפתוש ַא ןרעוו טלָאװעג |

 -עגוצ טשינ ךיא טלָאװ טפעשעג-רעטַאעט ןיא טלעג ןריטסעווניא וצ .טזָאל

 ןרטּפ ןפלעה ריא ךיא לָאז סָאװרַאפ .ענעגייא ןַא טרפב ,םיאנוש עניימ טדער

 ,שרעדנַא סעּפע זיא האוולה ןַא ? טלעג טרָאּפשענּפָא ,טעװערָאהרַאפ רעווש ריא

 לייו ,ןגיױא יד ןיא ןקוק טציא ךָאנ ייז ךיא ןעק עיצקַאפסיטַאס סיורג טימ

 זיא ייז ףיוא .ןעמונרַאפ טשינרָאג ייז ייב ךיא בָאה ןטייצ עטסגרע עניימ ןיא

 "!טלעג םיא גרָאב ,טניירפ ַא ןרילרַאפ וטסליו, :לטרעװ סָאד לח טשינ

 ,טניירפ עיירטעג ןבילברַאפ ןוא ןעוועג עקַאט רימ ןענייז ייז

 רעטַאעט סָאד רָאנ ,רעטַאעט ןיימ טשינ טלַאה ךיא זַא טליפעג בָאה ךיא

 סלַא וואורּפ רעטצעל ןיימ ןיא סָאד זַא טסואוועג בָאה ךיא ...ךימ טלַאה
 : דיירסיוא םעד ןסיוועג ןיימ ףיוא ןבָאה טלָאװעג טשינ ךיא בָאה ,רעמענרעטנוא

 ךָאד טלָאװ ןגרוטַאמַארד עטריטידערקַא ןופ ןסעיּפ ףיוא רעבָא טריפ'מ ןעוו,

 טכער סָאד טפיוקעגּפָא ךיא בָאה *. . . ןרָאװעג ךעלקילג רעטַאעט עשידיא סָאד

 .רעלסער ןימינב גרוטַאמַארד ןוא רעלעטשטפירש םעד ןופ עסעיּפ רעיינ ַא ףיוא

 עמַארד עלעוטקַא ןַא -- ןלעפעג רעייז עסעיּפ ןייז ןופ גנולדנַאה יד זיא רימ

 ןוא עקידעבעל ןענייז ןרעטקַארַאכ ןוא ןּפיט יד .ןבעל-לארשי ןקיטציא ןופ

 ןכעלרעדנואוו ַא טלַאהניא םעד ןיא ןעזעג בָאה'כ .רָאמוה ןכעלמיטסקלָאפ טימ

 -רעירפ עניימ ןופ רעגייטש ןפיוא ,לקַאטקעּפס ןשילַאקיזומ ַא רַאפ לַאירעטַאמ

 .ןעגנוריפפיוא עזעידנַארג עקיד

 עדנוקעס םולש

 יד ןבָאה רימ ןוא ןילַא רבחמ רעד טריזינעצסניא טָאה ָאטערביל יד

 וצ טשינ ןסָאלשַאב בָאה ךיא ."לארשי ןיא םעס לקנָא; : טלטיטַאב גנוריפפיוא

 רעד ףיוא ןרירטנעצנָאק ןענעק ךיז לָאז ךיא ידכ ,עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש

 לקנָאק וצ קיזומ יד ןרינָאּפמָאק וצ ףיוא .גנוריפפיוא רעד ףיוא ןוא ישזער
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 רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא םענעעזעגנָא םעד ןדַאלעגנייא ךיא בָאה "לארשי ןיא םעס

 .עדנוקעס םולש

 ןשידיא םייב ּפַאטע ןרעװש ַא טכַאמעגכרוד ךיוא טָאה עדנוקעס םולש

 ןופ עירָאטַאװרעסנָאק יד טקידנעעג טָאה רע יו םעדכָאנ דלַאב ,רעטַאעט

 ןשידיא םוצ ןעילוט ןעמונעג ךיז רע טָאה *טרַא לקיזוימ וװָא טוטיטסניא;

 ןליּפש ,ןריגיריד וצ טייהנגעלעג עטשרע ןייז ןגָארקעג טָאה רע ואוו ,רעטַאעט

 סרעליּפשיש עשידיא ןבָאה ןטערעּפָא סעדנוקעס .קיזומ ןרינָאּפמָאק ןוא ָאנַאיּפ

 רעדיל-רעטַאעט ענייז .טלעו רערָאג רעד רעביא ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג

 וצ קיזומ יד ןבירשעג ךיוא טָאה רע .םוטעמוא עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ןענייז

 ןבָאה ןעגנופַאש עשיגרוטיל ענייז .סרעטכיד עשידיא עטסואווַאב ןופ ןטסקעט

 ,רַאוטרעּפער ןלַארָאכ ןוא ןשינזח םעד טרעכײרַאב

 -תודימ ךס ַא טימ שטנעמ רעקיטומטוג ַא רעייז עבטב זיא עדנוקעס םולש

 ןקידנעלביימש-דימת ,ןקידנענייש ַא טימ ,סקואוו ןקירעדינ ןופ זיא רע .תובוט

 רעטַאעט עשידיא סָאד .רעשל ןיא זיא שידיא זיא סָאװ ץלַא וצ עביל ןייז .םינּפ

 םעד טריגיריד ןוא טייטש רע ןעװ .ןבעל ןייז ןופ לייט רעקיטכיוװ ַא זיא

 ךָאנ ,ךיז טעוו ,לָאמ ןטלפיוו םוצ עסעיּפ יד ןעזעג ןבָאה רע געמ ,רעטסעקרָא

 -נעגנילק ןייז רעטַאעט ןרעביא ןגָארטעצ ,עיצַאוטיס רעשימָאק ןוא ץיוז ןדעי

 ענעצס יד רעדָא ץיוו םעד טלָאװ רע יו ,רעטכעלעג רעקידנקעטשנָא ,רעקיד

 יד ןופ רענייא ךיוא זיא עדנוקעס .לָאמ ןטשרע םוצ טרעהעג ןוא ןעזעג

 טיירג דימת זיא רע .*סנעיײלַא-לקירטַאעט; רעד ןופ ןרָאטקעריד עטסקיטכיט

 סָאװ רעדנואוו ַא זיא .החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ רעדילגטימ יד ןפלעה וצ

 ןיק !ןדעי ייב טבילַאב ױזַא ןענייז יטעב יורפ ןייז ןוא עדנוקעס םולש

 בָאה גנוריפפיוא רעיינ ןיימ רַאפ קיזומ יד ןפַאש וצ רָאטיזָאּפמָאק ןרעקיסַאּפ

 .ןשטניוו טנעקעג טשינ ךיז ךיא

 קיזומ סעדנוקעס וצ ןטסקעט עשיטנַאמָאר ןוא עשיטַאמַארד יד ןביירש וצ

 םעד ףיוא ץעּפס ַא רַאפ טלַאה ךיא ןעמעוו ,רעביוט םייח טרישזַאגנַא ךיא בָאה

 -רענָא רעד ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןטעלּפוק ןוא ןטעוד עשימָאק יד טימ .טיבעג

 בָאה ןטעלַאב יד ןריפַארגָאערָאכ וצ .ןעיליל רָאדיזיא טסיציריל רעטנעק

 וצ .ךיירנערע-אשזדיד ַאלעב ןירעטסײמ-ץנַאט עטנעקרענָא יד ןטעברַאפ ךיא

 "דנַאה יד יװױזַא .סרעצנעט-םירוחב ןגיוצעגוצ ךיוא ךיא בָאה סנירעצנעט יד

 ,תוצולח ןוא םיצולח טיירגעגוצ ךיא בָאה ,ץוביק ַא ןיא רָאפ טמוק גנול

 ;טרישזַאגנַא ךיז ןבָאה'ס .ןלָאר יד וצ טסַאּפעגוצ ךיא בָאה עּפורט יד

 ןָארַאי ַארימ ,רערעל הרפש ,רעלטיוו ןויצ-ןב ,לעזיימ אלעב ,גרעבנעזָאר לכימ

 -נעזָאר סקַאמ ,רעדעפ השמ ,רענליוו סקַאמ ,(לארשי ןופ ןיגינעק-טייהנייש)
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 -יבַאר יליט ,(ענָאדַאמירּפ עגנוי עיינ ַא) סדיל ַאריימ ,וָאנַאזוס בקעי ,טַאלב

 ,דרַאגלע רָאדיזיא ןוא ןעזָאר ענער ,רעלימ דלָארעה ,ווָארבוד יטיוו ,שטיװָאנ

 -יוש רעד גנוטלַאװרַאפ ןיימ וצ ןעמוקעגוצ זיא טנעגַא-עסערּפ רעשידיא סלַא

 ,ןעזייא סקעמ : שילגנע .,רוקרעמ ףלָאװ לַארטַאעט ןוא רעלעטשטפירש ,רעליּפש

 רעגנוי ,רעטפמעקעגסיוא רעד ןופ הביבס רעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ידכ

 ,ןבעל-ץוביק ןופ ערעפסָאמטַא יד ךיז ןיא ןּפַאזוצנייא ידכ ןוא ,הנידמ רעשידיא

 -סױרַא ךיז בָאה'כ ןוא ןַאלּפָארע-?לעי-לא; ןַא ףיוא טצעזעגפיוא ךיז ךיא בָאה

 ,לארשי-תנידמ ןייק עזייר-ילפ רעטשרע ןיימ ףיוא טזָאלעג

 לא א
 )א

 -רַאפ טשרעהַאב דימת ךימ ןבָאה ןרָאי יד ךרוד געוו-רעדנַאװ ןיימ ףיוא

 ןופ ןליפעג : דנַאל יינ ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקנײרַא םייב ןליפעג ענעדייש

 רעבָא . ..שינעּפַאלקצרַאה לסיבַא רעדנעל עסיוועג ןיא ,גנוטרַאװרעד ,ריגיינ

 םוצ ןטערטַאב םייב טליפרעד בָאה ךיא סָאװ ןצרַאה ןיא רעטיצ ןקילייה םעד

 -ידיא רעטפמעקעגסיוא ןוא רעטקנעבעגסיוא רעזנוא ןופ דרע יד לָאמ ןטשרע

 דנַאל םוש ןייק ןיא טּפַאכעגמורַא טשינ ךימ טָאה עיצָאמע יד-טָא ,הנידמ רעש

 ,טלעוו רעד ןיא

 ןטעבעג ךיז ,"םלועה תוניּפ עבראמ; ,ןדיא ךָאד ןבָאה רָאי טנזיוט ייווצ

 סָאװ רעדנואוו ַא זיא : "םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו; : ע"שבר םייב

 ןופ סנ ןסיורג םעד ןגיוא ערעייז טימ ןעז וצ היכז יד ָאי ןבָאה עכלעוו ןדיא

 םעד ןקעדַאב ,דרע רעקילייה רעד ֹוצ םינּפ ןטימ תובהלתה טימ ןלַאפ ,הלואג

 הכרב יד ייז ןכַאמ גנוביהרעד ןופ ןרערט טימ ןוא ,ןשוק טימ דמַאז

 ...םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ ןיב ךיא ? "ונייחהש;

 רבח-טנגוי רעביל ןיימ : טרַאװעגּפָא ךימ ןבָאה דול ןיא דלעפ-טפול ןפיוא

 רעד ןופ סרעליּפשיױש ךָאנ ,ימע-תב ,לקניפ ןועמש ,טניירפ רעקיצרַאה ןוא

 ,ריע-ינב רענדָארג ןוא "המיבה;

 ; טימ טסירגַאב ךימ ןבָאה סרעגערטישזַאגַאב יד

 ייז ,(ןייז טוג טעווס) ! בוט היהי ,וָאקָאלבַאי ןודא !טגרָאזעג טשינ --

 ייז טריבורּפ בָאה'כ ןעוו .סענַאדָאמעשט עניימ ןגָארט וצ ןסירעג ךיז ןבָאה

 ,..םעד וצ ןרירוצ טלָאװעג טשינ ךיז ייז ןבָאה ,החרט רעד רַאפ ןקידירפַאב

 םינּפ-לבקמ ךייא החמש עסיורג ַא זנוא רַאפ זיא'ס ,ווָאקָאלבַאי רבח --

 ! טנידרַאפ סע טָאה ריא .שזַאגַאב רעייא ןגָארט ןוא הנידמ רעזנוא ןיא ןייז וצ

 טקרַאטשעג ןוא טקיטומעג זנוא טָאה *!וגאדת לא !טגרָאזעג טשינ; רעיא

 טבעלרעד ךעלדנע ןבָאה רימ זיב ,שואי ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ טייצ רעד ןיא

 ,הלואג יד
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 ןיא !ןילרעב ןיא !דלַאװנרעפ ןיא ןעזעג ךייא בָאה ךיא !םולש --

 ! גרעבסדנַאל

 ! טגרָאזעג טשינ ! אבה ךורב ! ןזלעב-ןגרעב ןיא --

 ןגָארטעג ךיז ןבָאה -- ?טקנעדעג ריא ! םוירָאטַאנַאס-גניטוַאג ןיא ---

 ,ץרַאה סָאד טמערַאװעג רימ ןבָאה סָאװ ןעגנוסירגַאב ןטייז עלַא ןופ רימ וצ

 ,טכירעג טשינ ךיז ךיא בָאה עמַאנפיוא ַאזַא ףיוא .ָאי ךימ ךָאד ןעקנעדעג ןדיא

 רע ,לעטָאה ַא ןיא ןעניואוו לָאז ךיא זַא ןעוועג םיכסמ טשינ טָאה לקניפ
 -"ענצ; ַא טימ ןעוועג דבכמ ךימ טָאה רע .םייהַא ךיז וצ ןעמונעג ךימ טָאה

 ייב ,עלששיפ-יוניבר-השמ , ַא טימ טיורב ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ןסייבנָא

 ,לארשי-תנידמ ןיא ןסייבנָא רעטשרע ןיימ ,םימעט עלַא טַאהעג סע טָאה רימ

 ןעזעג ןוא "המיבה, רעד ןיא טסַאג ַא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב טנוװָא ןיא
 יד ,עלָאר-טּפױה רעד ןיא לקניפ ןועמש טימ ,"טניגריּפ, סנעסביא קירנעה
 -רַאפ וצ יאדכ זיא'ס .טונימ 20 טימ העש ריפ טרעיודעג טָאה גנולעטשרָאפ
 טגָאזעגסױרַא ךיז סרעקיטירק יד ןבָאה ערעימערּפ רעד ךָאנ זַא ןענעכייצ
 טָאה םלוע רעד .גנַאל ױזַא ןרעיודעג טשינ לָאז'ס ,עסעיּפ יד ןדיינש לָאז'מ

 טימ *טניגריּפ, ןליּפש לָאז'מ : יאנתב ןטעליב טפיוקעג ןבָאה ייז .טריטסעטָארּפ
 -ילבוּפ סָאד .גנולעטשרָאפ-ערעימערּפ רעד ייב יו טקנוּפ ,סעקוועשטיּפ עלַא

 םלוע רעד .(לסיבַא טצריקעג ָאי ןעמ טָאה וצ-רעטעּפש) טריפעגסיוא טָאה םוק
 לָאז סָאװ םלוע ןַא ןטייצ עקיטנייה ןעמ טגירק ואוו .טנַאּפשעג ןסעזעג זיא
 וצ טכַארטעג ךיא בָאה -- ?גנולעטשרָאפ ַא ייב העש ריפ רעבירַא ןציזסיוא
 ידכ םירעדעג יד עסעיּפ ַא ןופ סױרַא ןעמ טדיינש קרָאי-וינ ןיא -- ךיז
 ,.. רעגייז ןפיוא ןקוק ןייא ןיא טלַאה'מ .רעירפ סָאװ םלוע םעד ןזָאלצסױרַא
 ! ךיז טגָאײמ

 תעב .רָאי קידנעייג ץנַאג ַא רעטַאעט טליּפשעג טרעוו לארשי-תנידמ ןיא
 "אטאטמ, ,"להא; ,"ירמאק, ,"המיבה; יד : טריאוטקַא ןבָאה טיזיוו ןטשרע ןיימ
 טלייטעגנייא ןעוועג ןענייז ןעלבמַאסנַא עקינייא ,"הלדול-יל, -- ןיווער ַא ןוא
 עטייווצ יד ןוא ביבָא-לת ןיא טליּפשעג טָאה עּפורג ןייא ,ןּפורג ייווצ ףיוא
 ןבָאה םורַא ױזַא .םיצוביק ןוא םיבושי ערעדנַא יד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא
 טגייצרעביא ךיז בָאה ךיא .גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא ןופ ןסָאנעג ןדיא עלַא
 ןסעגרַאפ וצ ןוא ךיז ןלייוװרַאפ וצ ףיוא רָאנ טשינ זיא לארׂשי ןיא רעטַאעט זַא
 -עגלַא רעד ןופ גייווצ רעקיטכיוו ַא זיא רעטַאעט : ןגרָאז עכעלגעטינָאט יד
 ,טייקידנעווטיונ רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלערוטלוק רעניימ

 עלַא ייב ,טנגוי רעד רַאפ רעטַאעט עשיאערבעה סָאד זיא עטסקיטכיװ סָאד
 בור סָאד זיא ,ךוזַאב ןצרוק ןיימ ףיוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ןעגנולעטשרָאפ
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 טָאה ןעלבמַאסנַא-רעטַאעט עלַא ןופ .עכעלטנגוי ןופ ןענַאטשַאב םוקילבוּפ ןופ

 -הכולמ ַא יװ טכַארטַאב טרעוו סָאװ ,"המיבה, יד ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ

 -רָאנש םעד ןופ ןוא גנוריגער-לארשי רעד ןופ טרידיסבוס טרעוװ ןוא רעטַאעט

 רעד ...טיציפעד ןיא דימת זיא רעטַאעט סָאד .עקירעמַא ןיא *דנָאפיןַאמ

 עמַארעג יד .טסנוק ןופ לּפמעט ַא יו טיובעג ,רעקיטכערּפ ַא זיא ןינב-"המיבה,

 טנדרָאעגנייא זיא ןוא ןעגנוריפפיוא ענעדיישרַאפ רַאפ טסַאּפעגוצ זיא עניב

 טגָאמרַאפ ךיוא טָאה רעטַאעט סָאד ,ןטַארַאּפַא-גנוטכיילַאב עטסנרעדָאמ יד טימ

 .עּפורג-טנגוי עלַאטנעמירעּפסקע ןַא

 -עגנָא טלָאמעד זיא ויטקעלָאק-"המיבה , םעד ןופ טייז עכעלטפעשעג יד

 ךייש סָאװ .רעטלַאװרַאפ ןטלעטשעגנָא ןַא טימ טעטימָאק ַא ןופ ןרָאװעג טריפ

 ןעמיטש וצ גנוקיטכערַאבכײלג טַאהעג סרעליּפשיוש עלַא ןבָאה ,רַאוטרעּפער

 ;תועט ַא ןעוועג סָאד זיא גנורַאפרעד ןיימ טיול .עסעיּפ ַא ןגעק רעדָא רַאפ

 סָאװ רעדָא ,ךיז רַאפ עלָאר עקיסַאּפ ןייק טשינ טעז סָאװ רָאיטקַא ןַא לייוו

 ןעמיטש ןטלעז טעװ ,עלָאר-טּפיוה ןַא רעליּפשיוש ןטייווצ ַא טשינ טניגרַאפ

 ןייזליואוו ןרַאפ ןייז טשינ לָאז'ס קיטכיוו יװ ,ןריפפיוא עסעיּפ יד לָאז'מ זַא

 ...רעטַאעט ןופ

 -רעּפער ןשיסַאלק ןופ ןסעיּפ לארשי ןיא טריפעגפיוא ןרעוו ןטסרעממַא =

 ןסעיּפ ןוא סרעגַאלש רעייװדָארב ןופ ןעגנוצעזרעביא ךיוא טליּפש ןעמ ,רַאוט

 -ַאמַארד-לארשי ןופ ןסעיּפ .רַאוטרעּפער ןשיסור ןוא ןשטייד ,ןשיזיוצנַארפ ןופ

 ,ןבעל-לארשי ןופ ןסעיּפ-גלָאפרעד עקינייא ןעוועג .קיניײװ ָאד ןענייז ןגרוט

 רעניילק ַא סָאד זיא עיצרָאּפָארּפ ןיא ,"תאזה המדא; ןוא *בגנה תוברעב, : יו

 ערעדנַא ףױא טעּפמיא ַאזַא טימ סיוארָאפ טייג סָאװ דנַאל ַא רַאפ גָארטיײב

 ןטַארעטיל עשיאערבעה עטנעקרענָא יד ; ןגרוטַאמַארד סיוא ןלעפ'ס ,ןטיבעג

 רעדייל ןעמוק ןגרוטַאמַארד עגנוי ,עיינ ןייק :עניב רעד רַאפ טשינ ןביירש

 ןשיפיצעּפס ַא ןפַאש ןלָאז סָאװ ןרָאטיזָאּפמָאק עטסנרע ךיוא ןלעפ'ס .וצ טשינ

 ,סנַאמָאר ןשיסור ןופ רעגייטש ןפיוא ןענייז רעדיל ערעלוּפָאּפ יד .ליטס-לארשי

 ןופ טריטרָאּפמיא ןרעוו ייז .ןרָאסישזער סיוא ןלעפ'ס .ָאגנַאט ןשילױוּפ רעדָא

 ,דנַאלסיוא

 "יוש עכעלטנגוי ןייק ןזיוװַאב טשינ ךיז ןבָאה'ס : רקיע עמַאס רעד ןוא

 ןענעק לָאז'מ ,טנַאלַאט םענעריובעגנייא טימ ןָאט-לקניפ ַא ןלָאז סָאװ סרעליּפש

 -עלטסניק ןייז ןעיצ רעטַאעט סָאד טעװ ייז טימ זַא גנונעפָאה ןגייל ייז ףיוא

 ןיא ןבעגעגנָא ןינע םעד ןגעוו רימ טָאה'מ סָאװ םיצורית יד .ךשמה ןשיר

 טייצ עיינ יד :רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא ןיא ךיוא ןעמ טרעה ,לארשי

 "רעיודסיוא םעד טשינ ןגָאמרַאפ ייז ;טנגוי טרָאס רעדנַא ןַא ןפַאשעג טָאה



 85 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / װַאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ירודמ העבש ןייגכרוד טזומעג ןבָאה עכלעוו ,ןענַארעטעװ עקילָאמַא יד ןופ חוכ

 עקיטנייה יד .עניב רעד ףיוא שזַאטס רעייז טכיירגרעד ןבָאה ייז זיב םונהיג

 "ןרעטש? יוװ ןרעוו טנעקרענָא ליוו ,םוטעמוא טנגוי יד יוװ טקנוּפ ,טנגוי-לארשי

 ןוא סערעטניא םעד דלַאב ייז ןרילרַאפ -- טשינ ייז טגנילעג ; טכַאנרעביא

 עטסערג יד ןענייז סָאד ,שרעדנַא סעּפע ייב סערעירַאק ןכוז ייז ןוא דלודעג

 ךיא טנגוי ןייק ָאטשינ .םוטעמוא רעטַאעט סָאד ןלַאּפַאב ןענייז סָאװ תורצ

 ןַא זיא הנידמ יד :ןצעביק טרעהעג ךיא בָאה עמעט רעד ףיוא .לארשי ןיא

 ...!ןקז ַא -- זיא רעטַאעט סָאד רעבָא ,טלַא טשינ רָאי ריפ ןייק ךָאנ ,עלעפוע

 ינמא לש יצראה דוגאה, ןופ רעדילגטימ ןענייז סרעליּפשיוש-לארשי עלַא

 ,(סרעקיזומ ןוא סרעצנעט ,סרעלטסניק:-עניב ןופ דנַאברַאפ) "לוחמהו הקיסומה

 יד שטָאכ ."תורדתסה; רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא זיא ןייארַאפ רעד

 רעד ןופ רעדילגטימ ךיוא ןענייז רעטַאעט םייב עטלעטשעגנָא ערעדנַא

 סרעליּפשיוש יד ןענייז ,הסנרּפ וצ טמוק סע ןעוו ןגעווטסעדנופ ,"תורדתסה;

 ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא ןטעברַא סרעליּפשיוש יד .עטצעל יד ךיוא ןטרָאד

 יד טל תוריכש ןלָאצ וויטַארעּפָאָאק רעד זומ עטלעטשעגנָא עקירעביא יד

 סָאד ."תורדתסה: רעד ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןענייארַאפ ערעייז ןופ ןצעזעג

 רעד ואוו ,תונידמ ערעדנַא ןוא עקירעמַא ןיא ,אלימ .טריקָאש ךימ טָאה

 עקַאט זיא ,הסנרּפ וצ טמוק'ס ןעװ רעטצעל רעד דימת זיא רעליּפשיוש

 ואוו ,לארשי ןיא רעבָא .תורצ יד וצ טניואוועג ןיוש ןענייז רימ ןוא קירעיורט

 -רַאפ ןוא שינעעזנייא ליפיוזַא ןזיװעגסױרַא טייצ רעצרוק רעד ןיא טָאה'מ

 ןעו ,ןטיבעג ענעדיישרַאפ ףיוא ןעמעלבָארּפ עטקיטייוװעגנָא וצ שינעדנעטש

 ..י רעטצעל רעד ךיוא ןטרָאד רעליּפשיוש רעד זיא רעטַאעט םוצ רעבָא טמוק'ס

 ןלָאצסיױא ןכָאנ ,רעביא טביילב סע ןעוו טלָאמעד רָאנ תוריכש ערעייז ןגירק יז

 ןטימ ךיז ןעמ טלײט -- טשינ רעמָאט .סעּפע ךיוא ייז רַאפ ,ערעדנַא יד

 ָאי ןענייז לארשי ןיא סרעליּפשיוש יד סָאװ טימ עקיצנייא סָאד ....טיציפעד

 ַא רָאג ןיוש זיא סָאד .ןעגנוניואו עמעװקַאב טימ זיא ,ןרָאװעג טגרָאזרַאפ

 ךַאד םענעגייא ןַא ןגָאמרַאפ סרעליּפשיוש : טייקיניילק ןייא ,ןטפיוא רעקיטכיוו

 !ּפָאק ןרעביא
2 
 ' א

 "יוש יד יװ טקנוּפ .ביבָא-לת זיא לארשי ןיא רעטַאעט ןופ רעטנעצ רעד

 ןבָאה עשידיא ןוא ייוװדָארב ןופ ןעמולח עניב רעשילגנע רעד ןופ סרעליּפש

 -יּפשיוש-לארשי ןדעי ןופ עיציבמַא יד זיא ױזַא ,וינעווע-דנָאקעס ןופ טמולחעג

 ,ביבָא-לת ןיא ןליּפש וצ רעל

 ,"המיבה; רעד ץוח ,םינינב-רעטַאעט ןיא קחוד רעד זיא גנורעטש עסיורג ַא
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 סעדייבעג עקיסַאּפ ןייק טַאהעג טשינ סעפורט עשיאערבעה ערעדנַא יד ןבָאה

 טפרַאדַאב טָאה'מ ,סרעטַאעט ןעיוב ןופ טייצ יד ןעוועג טשינ זיא/ס ,ןליּפש םוצ

 ךיז ןבָאה עכלעוו ןדיא רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןעגנוניואוו טימ ןגרָאזַאב

 ."תורבעמ/ יד ןיא טרעגלַאװעג ךָאנ

 ןשיזעניכ ןופ עסעיּפ ַא ןעזעג בָאה ךיא ואוו ,רעטַאעט-יירמאק; רעד

 סָאװ "להא; רעד ןוא ,(רוא לבוי ןופ עביל יד) "רוא לבוי לש התבהא,, ןבעל

 יד ןעזעג בָאה ךיא ואוו ,רעטַאעט-רעטעברַא רעלעיציפָא רעד ןעוועג זיא

 עקיסַאּפ ןייק טַאהעג טשינ ךיוא ןבָאה ,"ישילשה ןימינב תועסמ, גנוריפפיוא

 טניישעגרעטנורַא טָאה טײקמערָא יד .ןעגנולעטשרָאפ ערעייז רַאפ סעדייבעג

 ןענעק סעדייבעג יד ןיא וליפַא ,לַאז םענופ ךיוא רָאנ ,עניב רעד ןופ רָאנ טשינ

 "אטאטמ; רעטַאעט רעד .ךָאװ רעד ןופ טנווָא ןדעי ןליּפש טשינ סעּפורט יד

 ,זָאלמיײה ןעוועג ךיוא זיא

 ,ןילַאװ השמ ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,"הל-ול-ילע רעטַאעט-ויווער רעד

 ,ביבָא-לת ןופ טָאטשרָאפ ַא ,ןג"תמר ןיא רעטַאעטיָאניק ַא ןיא טליּפשעג טָאה

 ,ןליבָאמָאטױא טימ ןוא סיסקַאט ,ןסובָאטױא טימ וצניהַא ןרָאפעג זיא םלוע רעד

 עסיורג יד ןיא .ןפוא םענרעדָאמ ַא ףיוא טיובעג ןעוועג ןיוש זיא ןינב רענעי

 ,םעװקַאב רעייז טליפעג ןטרָאד ךיז ןעמ טָאה ןציה

 -לת ןיא ןרָאװעג טיובעגסױא ָאי ןענייז רעזייה-יוואומ ענייש עסיורג

 ןבָאה רעזייה-ָאניק יד .טעטש ערעסערג ערעדנַא ןוא הפיח ,םילשורי ,ביבָא

 .עקירעמַא ןופ סרעטַאעט-רושטקיּפ-גניוװאומ יד ןגעק ןעמעש וצ סָאװ טשינ ךיז

 ןטרָאד טָאה'מ .טנַאקַאב טשינ רימ זיא ןצַאלַאּפ יד-טָא טיובעג טָאה'ס רעוו

 םילארשי יד .טקַאּפעג דימת ןעוועג זיא'ס ןוא ןעמליפ רענַאקירעמַא ןזיוועג

 ,יטנַארוד ימישזד טימ ,רַאמַאל ידעה ,דרַאגָאב ירפמָאה טימ טקיווקעג ךיז ןבָאה

 טימ רעמ ךָאנ ןוא ירטָאה ןישזד טימ ןעוועג-היחמ ךיז ןבָאה ךעלרעדניק יד

 דלַאנָאד; ןוא "זוַאמ יקימ,, טימ ךָאנ טסעומש רעוו ."רעווליס; דרעפ ןסייוו ןייז

 ..."קָאד

 וצ לַאז ָאניק ַא ןעגנידּפָא טנעקעג ָאי ןעמ טָאה ץניוָארּפ רעד ףיוא

 סרעליּפשיוש יד טלָאמעד ןבָאה םילשורי ןיא .ךָאװ ַא לָאמ עכעלטע ןליּפש

 סעּפורט יד ףיוא טגײלעגפױרַא טָאה עיצַארטסינימדַא-טָאטש יד ,טקיירטסעג

 טניולעג טשינ ךיז טָאה ןטפעשעג עטסעב יד ייב זַא ,ןרעייטש עסיורג עכלעזַא

 "רעד ,תחא-די טכַאמעג סעּפורט עלַא ןבָאה ,רעטַאעט ןליּפש ןיהַא ןרָאפ וצ

 םישדח ןביז ךָאנ .רעטַאעט ןָא ןבילבעג זיא םילשורי ןוא קיירטס ַא טרעלק

 עיצַארטסינימדַא-טָאטש רעד טימ ךיילגסיוא ןַא וצ ןעמוקעג טשרע ןעמ זיא

 ,םילשורי ןיא רעטַאעט ןליּפש ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה'מ ןוא
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 יד טרישזנַארַא ןרעוו סע ױזַאיװ ןסיוו וצ טריסערעטניא רעייז טָאה ךימ

 -נעווטיונ ַאזַא זיא רעטַאעט ביוא .םיצוביק יד ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 ,טייצ רעדעי וצ ,ןּפַאכנײרַא ךיז ןעק'מ ואוו ,טעטש עסיורג יד ןיא טייקיד

 םיצוביק יד ןיא ןיוש אטישּפ ַא ,עיצקעל ַא וצ ,טרעצנָאק ַא וצ ,ָאניק ַא ןיא

 טעברַא סָאװ דיא רעד זַא ,טקַאפ םעד ןענָאטַאב וצ קיטכיוו זיא'ס .תובשומ ןוא

 ןייק טשינ טָאה סָאװ ּפיט רענעטלעז ַא זיא ,ץוביק ַא ןיא סיוא ךיז טבעל ןוא

 ,עניטנעגרַא ,"ליווסעזָאמ; ןופ בושי ןשידיא םעד ןיא רשפא) ךיז וצ ןכיילג

 ,ןדיא עשיאעּפָאריײא ןענייז סעקינצוביק עיינ יד ןופ ךס ַא ,(קירוצ ןרָאי טימ

 ייב .ןשטנעמ-טָאטש ענעזעוועג עלַא ,ןטנעגילעטניא ,עטנרעלעג ,ןטסילַאעדיא

 ןברוח ןכָאנ .ןבעל ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןעוועג דימת רעטַאעט זיא ייז

 -רעטַאעט ַא ןָא .םיצוביק ןיא טצעזַאב ךיז ןדיא יד ןופ לייט ַא ןבָאה עּפָאריײא

 ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןסירעגּפָא טליפעג ךיז יז ןטלָאװ גנולעטשרָאפ

 .בצמ רעייז טכַאמעג רערעווש ךָאנ טלָאװ סָאד

 ,גנולעטשרָאפ ַא ןליּפש וצ עּפורט עצנַאג ַא ןעגנערבוצרעטנורַא ידכב

 .תונכש רעטנעָאנ ןיא ןענייז עכלעוו םיצוביק עכעלטע ןעמַאזוצ ךיז ןעמענ

 זיא'ס .םיצוביק יד וצ טגנַאלַאב טיפָארּפ רעד ןוא עּפורט רעד ןלָאצַאב ייז

 .סערייא-סָאנעוב ןיא רעדָא קרָאי-וינ ןיא גנולעטשרָאפ-טיפענעב ַא יו טעמכ

 ,רעטַאעט ןיא ןרָאיטקַא יד וצ םלוע רעד טמוק ןטרָאד :זיולב זיא קוליח רעד

 םלוע םוצ ,גײצעג-רעּפַאלק ןצנַאג ןטימ ,רעטַאעט סָאד טמוק לארשי ןיא ןוא

 ,םיצוביק יד ןיא

 -יפמַא; ןיא טפול רעיירפ רעד ףיוא טליּפשעג ןרעוו ןעגנולעטשרָאפ יד

 -עגסיוא ,ןעיולב םעד רעטנוא קנעב עגנַאל ףיוא טציז םלוע רעד ,?סרעטַאעט

 ןסייב סָאד טשינ וליפַא טליפ ןעמ .קיטפול ,ליק זיא'ס ,למיה-לארשי ןטנרעטש

 -ָאטיױא ןוא סקָארט עסיורג ןיא ,ךיז טימ טגנערב עּפורט יד .סָאטיקסָאמ יד ןופ

 עשירטקעלע יד ,ןעמויטסָאק ,טיזיוקער ,לבעמ ,סעיצַארָאקעד עלַא ,ןסוב

 ,רעטסעקרָא ןצנַאג םעד ןוא גנוטכיײלַאב

 טלָאמעד .עטיל ןיא ןעגנורעדנַאװ עניימ ןיא טנָאמרעד ךימ ןבָאה סעזייר יד

 ןרעדנַאװ רעטציא .סנטילש טימ רעטניוו ,ןגָאװ-ןוא-דרעפ טימ ןרָאפעג ןעמ זיא

 טײקרַאבקנַאד יד רעבָא .סיסקַאט ןוא ןסובָאטױא טימ ?ןרעטש,-לארשי יד

 -רעטַאעט לסיבַא טימ ןשירפרעד ייז ןעמוק סָאװ סרעליּפשיוש יד וצ ןדיא יד ןופ

 ןוא דובכ רעד ,סעמַאנפיוא יד .רָאה ַא ףיוא ןטיבעג טשינ ךיז טָאה ,טסנוק

 ,סעקינצוביק יד ןופ סרעליּפשיוש יד וצ טלייטעגוצ טרעוו סָאװ טיײקיצרַאה

 יד ףיוא זייוונ'יהעש ךיז ןעלסיירט סָאד ,ךיז ןּפעלש סָאד קיכַאפליפ טקיטיגרַאפ

 .תובשומ ןוא םיצוביק יד וצ ןגעוו עטלגנעלשעג ,עקיגרעב
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 יד דלַאב ןעמ טעברַאפ ,ץוביק ןיא ןָא רָאנ טמוק עּפורט יד יװױזַא

 עלהדועס ַא טיירג ןיוש זיא ןטרָאד .(רעמיצ-סע) לכואה-רדח ןיא ןרָאיטקַא

 ןוא ןרעמיצ עטסמעװקַאב יד ּפָא ןעמ טיג סרעליּפשיױש יד רַאפ .ךלמה דיכ

 לטעב-לעטשפיוא ןַא ףיוא ןסיורד ןיא רעדָא ,ןכש ַא וצ ןפָאלש ןעמ טייג ןיײלַא

 ,ץענ-ָאטיקסָאמ ַא רעטנוא

 זיא'ס !סרעלטסניק-לארשי !ןעמוקעג ןענייז סרעלטסניק ,ןצנַאלג ןגיוא

 ,שיטָאטשסיױרג ךיז טליפ'מ .ץוביק ןיא בוט-םוי

 זיא סָאװ גנולעטשרָאפ ַא וצ "המיבה; רעד טימ ןרָאפעגטימ ןיב ךיא

 טָאה גנולעטשרָאפ יד .,'ב ןוא 'א הינגד םיצוביק יד ןופ ןרָאװעג טרישזנַארַא

 ןַא וצ ןעגנערב טנעקעג טָאה סָאװ טנעדיצניא ןַא טימ ןקידנערַאפ טנעקעג ךיז

 ,טקילפנָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 רעשיריס רעד ייב גרעב-ןלוג יד וצ טנעָאנ טגיל 'א הינגד ץוביק רעד

 טָאה ,ןליּפש טפרַאדַאב טָאה "המיבה; יד ואוו ,רעטַאעטיפמַא רעד .ץענערג

 ןייק .םי ןופ גערב םייב טייל-רעשיפ ןופ בשומ ַא ,בג"ןיע ןיא ןענופעג ךיז

 טרעוו סָאװ ,*דנַאל-סמענייק , ןופ חטש ַא ךרוד רָאנ ןעמוקוצ ןעמ ןעק בגדןיע

 ףיוא רעטילימ ןשיריס םעד ןופ ןוא לָאט ןיא ײמרַא-לארשי רעד ןופ טכַאװַאב

 ,גרעב-ןלוג יד

 ןיירַא רעטַאעט ןיא ןביילק ןעמונעג ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו ,טכַאנרַאפ

 -לארשי ַא זיא סָאד זַא טניימעג רעיריס יד ןבָאה ,*דנַאל-סמענייק, ךרוד

 ןופ ןסישוצרעטנורַא טיירג ןעוועג ייז ןענייז .עירָאטירעט רעייז ףיוא עיזַאוװניא

 סָאד זַא ,סרעכליה ךרוד ןדלָאמעג טָאה ךַאװ-ץענערג-לארשי יד ןעוו .גרעב יד

 ןופ רעטַאעטיפמַא םעד ןיא "המיבה; רעד ןופ גנולעטשרָאפ ַא ןעז ןעמ טרָאפ

 ,טקיאורַאב רעיריס יד ךיז ןבָאה ,בג"ןיע

 -לָאס עשיריס יד ןענייז גנולעטשרָאפ רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 סניקסעמ ןרהא ןופ ןלָאװקעגנָא ןוא גרעב-ןלוג יד ןופ דנַאר ןפיוא ןסעזעג ןטַאד

 .י.תירבע ףיוא טליּפשעג ,יָאלעטָא;

 לארשי ןיא רעטַאעטךןדַאֿפדלַאג רעד

 ַא ךיז ןבָאה הטילּפה-תיראש רעד ןופ סרעליּפשיוש עשידיא יד ןעוו

 ןייק ןרעגַאל *יּפ-יד, יד ןופ ,םָארטש-עיצַארגימע םעד טימ ,ןָאטעג-זָאל

 יז לָאז'מ ,ןעמוקעג טשינ ןעקנַאדעג יד ףיוא וליפַא ייז זיא ,לארשי-תנידמ

 ןעמעלַא ךָאנ .דנַאל ןגייא רעייז ןיא שידיא ףיוא רעטַאעט ןליּפש וצ ןרעטש

 רָאי טנזױט ייווצ עצנַאג טרַאװעג ךיוא סרעליּפשיוש עשידיא יד ךָאד ןבָאה

 ףיוא טּפעלשעג ךָאד ייז ןבָאה תורצ טימ ךעלקעּפ ערעייז .הלואג רעד ףיוא
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 סרעליּפשיױש עשידיא ךס ַא .תולג ןיא ןדיא עלַא טימ ןעמַאװצ סעציילּפ יד

 רַאפ טפמעקעג טָאה לארשי ןעוו .'ב הילע טימ לארשי ןייק ןעמוקעג ןענייז

 ןפלָאהעג ןוא בוח רעייז ןָאטעג ןרָאיטקַא עשידיא יד ךיוא ןבָאה ,םויק ריא

 רעוועג טימ עקַאט רָאנ ,טנַאלַאט רעייז טימ רָאנ טשינ הנידמ יד ןרעכיזרַאפ

 ? טריסַאּפ עקַאט טָאה עשז-סָאװ .טנַאה ןיא

 דלַאב ,ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשימָאנָאקע ,עשיטילָאּפ עלַא וצ

 ,רעטריטַאבעד-גנַאל רעד ןעמוקעגוצ ךיוא לארשי ןיא זיא ,המחלמ רעד ךָאנ

 ךיז ןבָאה סרעליּפשיוש-םילוע עיינ עּפורג ַא ! שידיא -- ןינע רעטקיטיײװעגנָא

 םהרבא; גנומענרעטנוא-רעטַאעט רעייז ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןוא טריזינַאגרָא

 ןטיידוצנָא ידכ ןעוועג טשינ זיא ןעמָאנ םעד ןופ הנווכ יד ,*רעטַאעט ןדַאפדלָאג

 טָאה ןעמָאנ רעד .רַאוטרעּפער םענופ רנַאשז רעדָא ,רעטקַארַאכ ןטמיטשַאב ַא

 ןרעגַאל-"יּפ "יד; יד ןיא .טפנוקוצ רעד רַאפ לָאבמיס ַא יו ייז רַאפ ןעגנולקעג

 רעקיסַאּפ ןייז טנעקעג טָאה סָאװ ."תישארב; ,"ךרדב; ןפורעג ךיז ייז ןבָאה

 -- ןטַאט רעזנוא ןופ ןעמָאנ ןפיוא גנומענרעטנוא-רעטַאעט רעייז ןפורוצנָא יו

 ..י!בױהנָא ןופ ןביוהעגנָא ךיוא ךָאד טָאה רע ? ןדַאפדלָאג םהרבא

 וצ טעדנעװעג ךיז ןבָאה רעטַאעט-ןדַאפדלָאג םעד ןופ סרעליּפשיוש יד

 קרָאי-וינ ןיא ?סנעיײלַא-לקירטַאעט;? רעד וצ ןוא ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד

 ןבָאה ייז ;ךעלקעּפיזייּפש ןייק ןטעבעג טשינ ייז ןבָאה לָאמ סָאד .ףליה ךָאנ

 -עניב ערעדנַא ןוא ןרָאטקעלּפער ,קנימש ,ןעמויטסָאק ,קיזומ ,ןסעיּפ ןטעבעג

 ,םירישכמ

 ןלעיצעּפס ַא קעווצ םעד רַאפ טמיטשַאב טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד

 ,קַאז לטפעש ,קישזָאב סקַאמ ,הנשוש ווָאר : ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ טעטימָאק

 ךיז ןבָאה רימ .טייקינייו ןיימ ןוא ץיוװָארָאה טרעברָאנ ,שזַאטנעװניא קחצי

 ןלַאירעטַאמ ענעטעבעג יד ןעלמַאז וצ טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא דלַאב

 ייז ,םערַאװ רעייז ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה סרעליּפשיוש-םירבח רענַאקירעמַא יד

 ןופ ןטסעב ןוא ןטסנעש ןופ ןבילקעגסיוא ןוא סנטסַאק ערעייז טנפעעג ןבָאה

 ןָאינוי יד ,לַאקָאל-ןָאינוי ןיא טלעטשעגוצ סע ןוא בָארעדרַאג-רעטַאעט רעייז

 ענעבילקעגפיונוצ יד ןקישוצקעװַא תואצוה יד טקיליװַאב ךיוא זנוא טָאה

 ,לארשי ןיא םירבח ערעזנוא וצ ןכַאז

 "נָא ךיז ןבָאה ָאד ןוא ,ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה רעטַאעט-ןדַאפדלָאג רעד

 ןוא ןקיטש םוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה עטמַאַאב עקיטכיוומוא .תורצ יד ןביוהעג

 סיורג טימ ,ןעיוב טריבורּפ ןבָאה עכלעוו סרעליּפשיוש עשידיא יד ןקירד

 ןפיוא טגיײלעגפיורַא טָאה'מ .לארשי ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד ,שפנ-תריסמ

 -ּפשיש יד וצ טעּפעשטעג ךיז טָאה'מ ,ןרעייטש עקיזיר רעטַאעט ןשידיא
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 ןעגנוצעלרַאפ-ץעזעג רַאפ טּפָארטשַאב ייז טָאה'מ ,טירט ןוא טירש ףיוא סרעל

 ...ןגיולפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג טשינ ןענייז סָאװ

 עשידיא יד ןבָאה ,זדלַאה ןזיב טכיירגרעד ןיוש טָאה רעסַאװ סָאד ןעוו

 ןכעלטנפע ןַא וצ סרעגלָאפרַאפ ערעייז ןרעדָאפוצפיוא ןסָאלשַאב ןרָאיטקַא

 ןובשזחו-ןיד ןבעגוצּפָא ןעגניווצ ייז --- לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא --- ןוא טּפשמ

 ,לארשי ןיא טכירעג ןטסכעה םעד רַאפ

 ןכַאמ ךיוא ךָאד ןפרַאד ןטַאקָאװדַא ,טלעג טסָאק ,ןעמ סייוו ,טּפשמ ַא

 עטצעל סָאד ךיז ןופ טפיוקרַאפ ןוא טצעזרַאפ ןבָאה סרעליּפשיוש יד .ןבעל ַא

 -ָאװדַא יד טלָאצַאב ,עמוס עקיטיונ יד טגיילעגפיונוצ ,טגָאמרַאפ ןבָאה ייז סָאװ

 עשידיא יד ןענואוועג ןבָאה טּפשמ םעד ןוא -- תואצוה-טכירעג יד ,ןטַאק

 ,סרעליּפשיוש

 רעד טױל :טנקסּפעג טָאה לארשי-תנידמ ןופ טכירעג עטסכעה סָאד

 ןשידיא ןפיוא גנוצענערגַאב םוש ןייק ןייז טשינ רָאט עיצוטיטסנָאק-לארשי

 רעד .דנַאל ןיא עיצַאסנעס עסיורג א ןפורעגסױרַא טָאה ןיד-קסּפ רעד .ןושל

 .שידיא ףיוא ןעגנוריפפיוא ענייז טימ ןעוועג-חילצמ טָאה רעטַאעט-ןדַאפדלָאג

 רעד ףיוא ןעז וצ רעטַאעט ןשידיא םוצ טמָארטשעג ןבָאה םילוע עיינ יד

 רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןעמעוו ,סרעליּפשיוש ענעבילבעג-ןבעל ערעייז עניב

 ,ןושל-עמַאמ ףיוא עסעיּפ ַא ןרעה ןוא ןעז ןפָאלעג ןענייז יז ; ןעמוקעגמוא

 -דלָאג רעד ,שיאערבעה ןייק ןענַאטשרַאפ טשינ ךָאנ טָאה ייז ןופ בור סָאד לייוו

 ,רעכעד ףיוא וליפַא --- טזָאלעג ךיז טָאה'ס ואוו טליּפשעג טָאה רעטַאעט-ןדַאפ

 רעשידיא רעד ןופ ףליה רעד טימ ,ןעיוב וצ ןרינַאלּפ ןעמונעג ןיוש ןבָאה ייז

 שידיא ףױא רעטַאעט ַא רַאפ ןינב ןלעיצעּפס ַא ,עקירעמַא ןיא טפַאשלעזעג

 ,לארשי ןיא

 ןבָאה ןרָאיטקַא יד .סעּפורט עשידיא ערעדנַא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה'ס

 טשינ ןעק רענייקק :ןעמ טגָאז יו רעבָא .ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןַא טעדנירגעג

 דלַאב ךיז טָאה'ס .?ןײלַא ךיז טוט שטנעמ רעד סָאװ ,סָאד ןשטנעמ םעד ןָאט

 עמַאלקער ,גנולײטרַאפ-ןלָאר ןופ :"*קיטילָאּפ-רעטַאעט, עטלַא יד ןביױהעגנָא

 ,ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה טָאטשנָא .ןזירּפַאק עשירעליּפשיוש יד ןופ ערעדנַא ןוא

 טַאהעג רָאנ טָאה'ס רעוװ .ךיז רַאפ *ןעװערַאטס/ ןעמונעג רענייא רעדעי טָאה

 עכעלטע טימ טלגנירעגמורַא ךיז טָאה ,ןטייצ סיקצינלעמכ ןופ עקסעיּפ ַא

 -עשייה יוװ ,טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה ןעמ ןוא ןרָאטַאמַא-רעגַאל רעדָא ןרָאיטקַא

 זיא שידיא ףיוא רעטַאעט .טלעג ןכַאמ ןוא *ןעװערטַאעט; דנַאל ןרעביא ,ןקיר

 ,ךַאז-רקפה ַא ןרָאװעג

 ןשיפַא ןזיװַאב ךיז ןבָאה דנַאל ןרעביא ןוא ביבָא-לת ןופ ןקסָאיק יד ףיוא
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 סָאדק ,*עקירעמַא ןיא עשטנַאכ, ,"יבייב וָאלעה, יװ ,ןעמענ עקידהנושמ טימ

 -ערבעה ןופ ןשיפַא יד ןבעל קידנעגנעה ,"לזמ-םילש השמ; ,"דיא עלעטניּפ

 עשידיא יד ןבָאה ,רַאוטרעּפער ןשיסַאלק םענרעדָאמ רעייז טימ רעטַאעט ןשיא

 ...קורדנייא ןכעלנייּפ ַא טכַאמעג ןעגנודלעמ

 סָאװ ןוא ;רעטַאעט ןשידיא ןיא ןפָאלעג ץלַא ךָאנ רעבָא זיא םלוע רעד

 ,..טשױטנַא יז ןעמ טָאה רעמ ץלַא ,ןעמוקעג ןענייז ייז רעמ

 -ײשַאב ַא ףיוא טעטיױויטקַא ןייז טריפעגנָא טָאה רעטַאעט-ןדַאפדלָאג רעד

 -עגּפָא ןוא ןטפעשעג עטוג טכַאמעג ןבָאה ייז ,ןפוא ןלערוטלוק רעבָא םענעד

 ,טּפשמ ןופ טייצ רעד ךרוד ןבילבעג קידלוש ןענייז ייז סָאװ תובוח יד טלָאצ

 ,טנופ טרעדנוה 16 ןופ עמוס ַא ןרָאּפשוצּפָא ןזיװַאב ךיוא ןבָאה ייז

 גָאט-ןריובעג ןקירָאי-100 םעד ןרעייפ וצ ןבילקעג ךיז טָאה בושי רעד

 -דלָאג רעייז ןופ שזיטסערּפ םעד ןביוהרעד קידנלעוו .,ץרּפ שובייל-קחצי ןופ

 ןופ עסעיּפ ַא לבוי םעד דובכל ןריפוצפיוא טמיטשַאב ייז ןבָאה ,רעטַאעטדןדַאפ

 עטרָאּפשעגּפָא יד גנוריפפיוא רעד ןיא טקָארבעגנײרַא ןבָאה ייז ,ץרּפ ,ל .י

 ףוס רעד .ּפָאק ןרעביא זיב וצרעד טקידלושרַאפ ךיז ןוא טנופ טרעדנוה 6

 וצ רעבָא ,סעקיײרעכַאמ עקיליב יד ןעז ןפָאלעג זיא םלוע רעד :ןעוועג זיא

 סרעפמעק ןוא סרעבָאהביל יד וליפַא טלעפעגסיוא ןבָאה גנורעייפ-"ץרּפ רעד

 ...לֹארׂשי ןיא שידיא רַאפ

 טשינ רעטַאעט-ןדַאפדלָאג רעד ןיוש טָאה עפָארטסַאטַאק ןימ ַאזַא ךָאנ

 ןדנעװנָא טריבורּפ ךיא בָאה טיזיוו ןצרוק ןיימ תעב ,ךיז וצ ןעמוק רעמ טנעקעג

 טלָאמעד טקנוּפ .. .ןדער וצ ןעמעוו וצ ןעוועג טשינ רעבָא זיא'ס ,עיצקעטָארּפ

 ןכַאזרעטַאעט יד טימ סנטסַאק עסיורג יד קרָאי-וינ ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז

 יד ןענייז רעדייל .רעטַאעט-ןדַאפדלָאג םעד רַאפ טקישעג ןבָאה םירבח יד סָאװ

 ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא רעטַאעט-ןדַאפדלָאג רעד --- ןסָאלשרַאפ ןבילבעג סנטסַאק

 עי

 ןרָאפ ןופ דיסח ןייק ןעוועג טשינ לָאמנײק ךיא ןיב ,טגָאזעג תמא םעד

 סָאד ןוא דלודעג ןיימ רַאפ טשינ זיא'ס .טסירוט סלַא ךעלסילשסיוא ץעגרע

 ,ךיז טכַאד ,טרָאפ טסירוט ַא ...ענעשעק ןיימ רַאפ ןעוועג טשינ סָאד זיא בור

 ,טכער יװ רעמ ןעוועג טשינ טלָאװ ןעמוקקירוצ ןכָאנ רעבָא ,עיצַאקַאװ ףיוא

 ךיז ןעמ טצעז ,ןעמוקעגנָא ...ןעורוצּפָא ךיז ץעגרע ןרָאפ טשרע לָאז רע

 -עגסיוא טרעוו'מ . . .המשנ יד סױרַא ךיז טגָאיימ ןוא סובָאטיוא ןַא ןיא ןיירַא

 טרעיודעג סע .סובָאטיױא םענופ ןכירקסורַא ןוא ןכירקניײרַא ןופ זיולב טעשטומ

 -ידנעילפייברַאפ רעד ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ןטימ אצוי ןיוש זיא'מ ןוא גנַאל טשינ

 א ןבעל ןציז וצ סיוא טמוק'ס בוא ,רעטסנעפ ןכרוד --- עמַארָאנַאּפ רעק



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקַאלבַאי ןַאמרעה 592

 ןופ (סרעריפנָא) "סדייג/ יד סָאװ עיצַאמרָאפניא ענָאטָאנָאמ יד ...רעטסנעפ

 ןכירק ,ןענָאפָארקימ עקירעזייה ףיוא ןטסירוט יד וצ רעבירַא ןעיירש ןרוט יד

 ַאזַא ףיוא ...סױרַא ןטייווצ ןופ ןוא ןיירַא רעיוא ןייא ןיא ,ןוורענ יד ףיוא

 ןגעוו ףירגַאב ןכעלכעלפרעביוא ןַא וליפַא ןגירק וצ ךעלגעמ טשינ זיא ןפוא

 ,טיירגעגוצ טרעוו סע ואוו רעדנעל ןיא טרפב ,טכוזַאב ןעמ סָאװ דנַאל םעד

 עוועזָאר טימ רעגייטש-סנבעל ַא ןופ ערעפסָאמטַא ןַא ,ןטסירוט רַאפ לעיצעּפס

 ךיא ןבָאה ,ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ואוו רעדנעל יד ןיא ...ןרילָאק

 ןטימ טבעלעגנייא ךיז ךיא בָאה טייצ רעד ךרוד .רעטַאעט שידיא טליּפשעג

 -ילָאּפ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג םענײמעגלַא םעד טימ טנעקַאב ךיז ,בושי ןשידיא

 ,דנַאל םענופ רעגייטש-סנבעל ןשיט

 שטָאכ ."ליימ ַא ףױא טעז ,ליוו ַא ףױא טסַאג ַא; :עקַאט טגָאז'מ

 -ַאב ןוא ןעז וצ טייקכעלגעמ יד ןפַאשעג ָאי רימ ןבָאה טניירפ עביל עניימ

 "רַאפ ןטרָאד בָאה'כ סָאװ טייצ רעצרוק רעד ךרוד ,לארשי-תנידמ ןרעדנואוו

 ןליבָאמָאטױא ןיא ןרָאפעגמורַא ָאי ןיב ךיא שטָאכ ןוא ; טסירוט סלַא טכַארב

 ,תליא --- זיב עקַאט רָאנ ,עבש-ראב זיב ןד ןופ רָאנ טשינ ,"סּפישזד, ןוא

 םעד ןופ ,סרעדנואוו-רוטַאנ עשירָאטסיה יד ןופ חור-תחנ ןתמא םעד רעבָא

 ןשיטילָאּפ ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג ,ןלערוטלוק ןקידנּפַאכרַאפ-םעטָא ,ןקידנזיורב

 טבעלעגרעביא טשרע ךיא בָאה ,הנידמ רעשידיא רעד ןיא רעגייטש-סנבעל

 ,1959 רָאי ןיא ,לארשי-תנידמ ןיא ןלָארטסַאג עניימ תעב

 עי

 -רַאפ ןופ סעמַאנפױא עשיפַארגָאטָאפ טכַארבעג ךיא בָאה לארשי ןופ

 "יבמָאק רעדליב יד ןופ טָאה ןַאמצלַאז לכימ טסיטרַא רעד .םיצוביק ענעדייש

 ןיא םעס לקנָא, ןופ םולשילת ץוביק ןרַאפ עמַארָאנַאּפ עקיטכערּפ ַא טרינ

 ."לארשי

 :ןלעפעג קרַאטש רעייז עסעיּפ סרעלסער זיא עּפורט ןיימ

 ! לעוטקַא זיא'ס --

 ! ךעלשטנעמ --

 טגָאזעג סרעליּפשיױש יד ןבָאה -- !קידנריריּפסניא ןוא קידנענַאּפש --

 .תוניבמ

 ןכרוד ןפַאשעג טָאה רע סָאװ קיזומ יד טליּפשעגרָאפ טָאה עדנוקעס םולש

 : טרעטסײגַאב ןעוועג ןענייז עלַא ןוא רעמוז

 !לעניגירָא זיא עיציזָאּפמָאק עדעי --
 א ! שידָאלעמ ---

 .ןלָאװקעגנָא סרעליּפשיוש יד ןבָאה --- ! שילארשי-שידיא --
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 רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ןוא עבָארּפ וצ טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ

 עניב רעד ףיוא ןפָאלעגפױרַא זיא ןבָארּפ יד ןופ רענייא ייב .ערעימערּפ

 : טצכולשעגסורַא רֶע טָאה םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןוא ןעהָאק ילרַאשט

 רעייטשרָאפ רעזנוא :הרושב עקירעיורט ַא ךייא רַאפ בָאה'כ ,םירבח --

 ! ןרָאװעג רטפנ זיא ןיקסוג ןבואר

 זיא רע זַא טסואוועג ןבָאה רימ .טרעווילגרַאפ יוו ןבילבעג עלַא ןענייז רימ

 -רעטַאעט םעד ברע טקנוּפ ,טיוט רעקידמיצולּפ ןייז רעבָא ,ןכוסמ-הלוח ַא

 .רעיורט ןפיט ןיא החּפשמ-רעטַאעט עצנַאג יד טליהעגנייא טָאה ,ןָאזעס

 ןבָאה רימ .ּפַאלק רעקרַאטש ַא רעייז ןעוועג הריטּפ סניקסוג זיא רימ רַאפ

 "עגטימ םיא טימ בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד טבעלעגנייא טוג רעייז ךיז

 טגייצרעביא טשרע ךיז בָאה ךיא .ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא טעברַא

 ןופ ןָאינוי ַא טימ ןָא ריפ ייג .. .םָארטש ןגעק ןעמיווש וצ זיא סע רעווש יוװ

 סעילַאװכ עקידנזיורב ןעוו טייצ ַא ןיא ,הנויח טימ ייז גרָאזרַאפ ןוא סרעלטסניק

 טכַארבעג םיא ךיא בָאה לָאמנייא טשינ ...טנורגּפָא םוצ עיסעפָארּפ יד ןּפעלש

 רדסכ םיא טָאה'ס .המשנ יד ןטלַאהרעד וצ ליּפ ַא ןעמענ וצ רעסַאװ לסיבַא

 רעטַאעט עשידיא סָאד ןעוו טייצ ַא ןיא ,טייקיזָאלספליה ןייז חומ ןיא טרעבגעעג

 ,סיזירק ַאזַא ךרוד טבעל

 -קעס רעד טימ ןעמַאװצ ,עוויטוקעזקע-ןָאיני רעד ןופ טעטימָאק םעד

 םעיינ םעד ברע סָאַאכ ַא ןדיימרַאפ וצ ןעגנולעג זיא ,רַאוװיּפ זוָאר עשרַאטער

 ןייק טלעטשעגנָא טשינ ןָאינוי יד טָאה עלעטש סניקסוג ףיוא .,ןָאזעס-רעטַאעט

 טנעדיזערּפ םעד ןופ טריפעגנָא טרעוו ןָאינוי יד .רעייטשרָאפ ןטלָאצַאב רעדנַא

 ישּפָא טימ טנָאמרעד טרעוו ןיקסוג ןבואר ןעמָאנ רעד .עוויטוקעזקע רעד טימ

 !קנעדנָא ןייז דובכ .,עיגלַאטסָאנ ןוא
 לא

 ,םענרַאפ סיורג ןופ ןעוועג זיא "לארשי ןיא םעס לקנָא; לקַאטקעּפס רעד

 ,קיזומ יד ,עסעיּפ יד טביולעג רעייז ןבָאה עסערּפ עשילגנע ןוא עשידיא יד

 -ַארגָאערָאכ טפַאהרעטסיײמ ױזַא טָאה אשזדיד ַאלעב סָאװ ץנעט ןוא ןטעלַאב יד

 רעקיטירק רענעעזעגנָא ןַא ,םַאנסיוא ןַא ןעוועג רָאג זיא עיצַארָאקעד יד .טריפ

 ,לארשי-תנידמ ןופ ןעמוקעגקירוצ טשרע ןיב ךיא; : טקירדעגסיוא ךיז טָאה

 ,עלעדנייטש ןדעי טנעקרעד ךיא בָאה רעטַאעט-קילבָאּפ ןופ עניב רעד ףיוא

 ןיא ץוביק ןופ עיצַארָאקעד יד ןיא שיטנעטיוא ױזַא .עלעקשזעטס רעדעי

 םיחבש ןייק טעװעלַאשזעג טשינ ךיוא ןעמ טָאה רימ ."ילארשי ןיא םעס לקנָא'

 .ישזער ןוא גנוריפפיוא רעד רַאפ

 רעלופטנַאלַאט רעד טליּפשעג טָאה "םעס לקנָאק ןופ עלָאר-טּפיױה יד
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 ואוו ,רעטַאעט-טסנוק ןופ טקודָארּפ ַא ,גרעבנעזָאר לכימ רעקימָאק-רעטקַארַאכ

 רעד ףיוא ערעירַאק עקידתושממ ַא ןכיירגרעד וצ רעווש ןעוועג םיא זיא'ס

 ,שידיא-שילגנע ףיוא ןטירטפיוא-טרעצנָאק טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה ,עניב

 ןופ עלָאר יד לייוו ,עניב רעשידיא רעד וצ טכַארבעגקירוצ םיא בָאה ךיא

 ,ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג םיא רַאפ זיא *םעס לקנָא;

 ןויצ-ןב סרעליּפשיוש יד ןעוועג ןענייז וינעווע-דנָאקעס ףיוא תושדח-םינּפ

 "נַאװעגסיוא ןבָאה סרעלטסניק עשידיא ייווצ יד ,.רערעל עלהרפש ןוא רעלטיוו

 טָאה ,ןױשרַאּפסנַאמ רענייש ,רעכיוה ַא ,רעלטיוו .ןעמַאװצ טלעװ ַא טרעד

 ךיז רע טָאה עקירעמַא ןיא ,טייקכעלנעזרעּפ-עניב עשיטענגַאמ ַא טגָאמרַאפ

 ךיא יװױזַא .ןילקורב ןופ סרעטַאעט יד ןיא ןוא ץניװָארּפ רעד ףיוא ןזיװַאב

 רַאפ טרישזַאגנַא ךיא בָאה ,גנוריפפיוא רעד ןיא טליּפשעג טשינ בָאה ןײלַא

 ךיא בָאה לַאװסױא ןרעסעב ןוא ןרענעש ןייק .ןרעלטיוו ןויצ-ןב עלָאר ןיימ

 "טשרע ןַא יו עלָאר רעד ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה רע ,ןכַאמ טנעקעג טשינ

 רעד ןופ ןעגנַאגעג טייהרעגנוי ,ךעבענ ,זיא רעלטיוו) רעליּפשיוש רעקיגנַאר

 ,(טלעוו

 -ַאט ,עקידלדורּפש יד ןעוועג זיא ןעמעלַא רַאפ גנושַאררעביא עסיורג ַא

 ,עניטנעגרַא ןיא ענעריובעג ַא .רערעל עלהרפש ,ןירעליּפשיוש עגנוי עטריטנַאל

 -עמַא ןַא ןופ עלָאר רעד טימ טעװַארּפסעג טפַאהרעטסיימ ךָאד ךיז יז טָאה

 ןוא ןגיוא עלופקורדסיוא טימ ,עקידוװענח-ץרַאװש ַא ,הרפש .,לדיימ רענַאקיר

 ןעגנוזעג טָאה יז .עניב רעד רַאפ ןריובעג יװ זיא ,רוגיפ רעקנַאלש ַא טימ

 יו סענעצס עטסנרע יד וצ רעבירַא דלַאב ןוא ןיטערבוס ַא יו טצנַאטעג ןוא

 רעסעב זיא רעלעוו ַא? :ךָאד טגָאז'מ .ןירעליּפשיוש עשיטַאמַארד עטינעג ַא

 רעלעוו ַאזַא רעבָא ,עקַאט ןעק יז זַא ןגָאז ןעמ ןעק ןהרפש ףיוא *: רענעק ַא יו

 טעברַאעג טשינ טָאה עּפורט רעד ןופ רענייק .טנגעגַאב טשינ ךָאנ ךיא בָאה

 שממ ךימ יז טָאה רָאסישזער סלַא ,הרפש יװ עלָאר רעד ףיוא רעווש יױזַא

 !ַאהַא -- ןענוגרַאפ ךיז בָאה ךיא סָאװ טונימ עיירפ עדעי ,טעשטומרַאפ

 !ָאד ןיוש זיא עלהרפש

 ? עלהרפש ,זיא סָאװ ---

 -כָאנ רימָאל ,ךייא טעב ךיא ,הבוט ַא רימ טוט ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ---

 .סענעצס עניימ ןריטעּפער לָאמַא

 רימ ןבָאה .ןענעק וצ ןירעלעוז ַאזַא וצ *ןיינק גָאז ןוא ןלזג ַא ייז ייג ,ונ

 רעד ייב דלַאב ןעזעגנָא קרַאטש רעייז ךיז טָאה טַאטלוזער רעד .טריטעּפער

 .ערעימערפ

 טציא ךָאנ טרָאפ סָאװ סעסירטקַא עטלייצעג יד ןופ זיא רערעל הרפש
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 סיורג םוטעמוא טָאה ןוא עניטנעגרַא ,לארשי ןיא ןלָארטסַאג ףיוא םורַא

 הנותח יז טָאה סערייא-סָאנעוב ןייק עזיר רעטצעל ריא ףיוא .גלָאפרעד

 ,שטיווָאלײכימ לכימ רעגניז ןוא רעליּפשיױש םענעעזעגנָא םעד טימ טַאהעג

 לכימ .עניטנעגרַא ןיא ןעמַאזוצ ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעמעוו טימ

 ןענייז ,ןהרפש טימ ןעמַאזוצ ,רע .רבח רעביל ַא ןוא רָאיטקַא רעקידנרעק ַא זיא

 .עניב רעשידיא רעד ףיוא רָאּפ קיטכיוו ןוא ןטָארעג ַא

 -תנידמ ןיא ןַאמ ריא טכוז סָאװ יורפ ַא ןופ עלָאר רעשיטַאמַארד ַא ןיא

 זיא ןַאמ ריא זַא קנַאדעג םוצ ןעניואוועגוצ טשינ ךיז ןעק יז לייוו ,לארשי

 .לעזיימ ַאלעב טנכייצעגסיוא קרַאטש רעייז ךיז טָאה ,ןברוח ןיא ןעמוקעגמוא

 ערעייז טריפעגכרוד ןבָאה סרעצנעט ןוא סרעגניז ,סרעליּפשיוש עקירעביא יד

 לייט ַא יװ טליפעג ךיז טָאה רערעדעי ,טייקנביוהעג רעדנוזַאב ַא טימ ןלָאר

 עלַא ןבָאה גלָאפרעד םעד ןופ קלח ןסיורג ַא ,ליּפשנעמַאזצ םענעטלעז ַא ןופ

 -לָאטש ןיילַא רע .עדנוקעס םולש ןופ קיזומ רענעגנולעג רעד וצ ןבירשעגוצ

 עשילַאקיזומ ענייז עלַא ןופ : ןמיס ַא ,גנופַאש ןייז טימ טציא וליפַא ךָאנ טריצ

 -ינָאפמיס ַא רַאפ ןבילקעגסיוא רע טָאה עניב רעשידיא רעד ףיוא ןגלָאפרעד

 ,"לארשי ןיא םעס לקנָאג ןופ קיזומ ןייז גנורישזנַארַא רעש

 יד ןופ ןעמוקעגסױרַא רעבָא רימ זיא סָאװ ! סעסקוס !טוג ןיוש ךָאד זיא

 ןופ ןוא עסערּפ רעד ןופ ןעגנַאזעג-ביול יד ןופ ןוא ןעײרעשטַאּפדָאװַארב

 -גייא עסיורג טכַארבעג עסַאק יד טָאה קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ ? םוקילבוּפ

 טלייטעגנייא רעדיוו ךיז ןבָאה ןטיפענעב יד ? ךָאװ ןטימניא רעבָא .סעמַאנ

 -קילבָאּפ ןיימ ןוא רעטַאעט-וינוװעע-דנָאקעס סנָאסבָאקיישזד גניווריוא ןשיװצ

 ןיא ןבילבעג טשינ רכז ןייק ןטיפענעב יד ןופ ןיוש זיא רָאי-יינ ךָאנ .רעטַאעט

 -יינ ךָאנ זַא ,ןהנעט וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד ,סרעטַאעט עדייב

 ןכַאמ ייז ןזומ רַאפרעד ,ַאדירָאלפ ,ימַאימ ןייק קעװַא ןדיא עלַא ןיוש ןרָאפ רָאי

 ,רעטַאעט סָאד קיטכיוװ טשינ זיא'ס ...רעירפ סָאװ ןעגנומענרעטנוא ערעייז

 טקור סע רעדייא ,עטַאד ַא זיא רקיע רעד ,טליּפש ןעמ סָאװ עסעיּפ יד רעדָא

 ,רָאי-יינ רעטנוא ךיז

 תואצוה ערעסערג ךָאנ יד ןקעד טנעקעג טשינ טָאה ,סיורג יוװ ,הסנכה יד

 ןשטנעמ קיצפופ ןוא עכעלטע םורַא ןופ גנוריפפיוא ַאזַא טימ ,רעטַאעט ןופ

 סָאד ןוא ןכָאװ 16 זיב טּפעלשרעד םיוק רעדיוװ ךיא בָאה .זיולב עניב רעד ףיוא

 סָאװ *יָאב-רושטיינ; ןופ רַאלָאד טנזיוט 25 יד ץוח -- יקנבש-יקנ סױרַא לָאמ

 ?ןביולג סע ךיז ןעמ ןעק .טקָארבעגנײרַא בָאה ךיא

 רעטכָאט רעזנוא .ןרָאװעג טקילגַאב רעדיוו רעבָא ןענייז ךיא ןוא ַאלעב

 ןַא טימ ןעוועג-הכזמ זנוא ןבָאה סנעליוו וָאשזד םעדייא רעזנוא ןוא ַאטינַא
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 ךָאנ) רעדנַאסקעלַא (יקסנעליוו קיימ ךָאנ ןעמָאנ ַא) לקיימ ,רכז"ןב ַא ,לקינייא

 רעטעּפש .רָאי עקידעבעל עגנַאל וצ םיא ,סנעליוו (יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא

 ןַאמייה ךָאנ ןעמָאנ ַא ,(עדלָאג-היח) ַאנישזד עלעדיימ ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ,רָאי עקידעבעל וצ ריא ,(ןרעטלע סַאלעב) לעזיימ עדלָאג ןוא

 סערײא-סָאנעוב ןיא ייםעס לקנַא;

 יױרפ יד ,רעטסעװש ַא סרערעל הרפש) רערעל םירמ ןירעליּפשיוש יד

 בקעי ,רעקיטירק-רעטַאעט ןוא רעלעטשטפירש םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ

 -פיוא ןיימ ןעזעג טָאה ןוא קרָאי-וינ ןייק טסַאג-"וצ ןעמוקעג זיא ,(יקסנַאשָאטָאב

 ןרָאװעג ןלעפעג ליפיוזַא ףיוא ריא זיא'ס ."לארשי ןיא םעס לקנָא; ןופ גנוריפ

 ןיא "םעס לקנָא; טימ ןרילָארטסַאג ןעמוק וצ ןדַאלעגנייא ךימ טָאה יז זַא

 .סערייא-סָאנעוב

 ןעוועג דימת זיא עקירעמַא-םורד .טָאבנָא ךיא ןיא טּפַאכעגנָא ךיז בָאה ךיא

 "ןינ ןיא תובוח-רעטַאעט יד ןלָאצּפָא ןענעק וצ ,טסנידרַאפ ןופ לַאװק רעטוג ַא

 רַאפ לייו ,רימ טימ ןרָאפעגטימ טינ לָאמ סָאד זיא ַאלעב יורפ ןיימ .קרָאי

 ןילַא ןגילפעג ךיא ןיב ,טניולעג טשינ קסע רעד ךיז טָאה ןָאזרעּפ ייווצ

 םירמ ןופ טריפעגנָא ,*רעטַאעט-ערטימ, םעד ןיא ןליּפש ךיא בָאה טלָאזעג

 ךיא בָאה סערייא-סָאנעוב ןייק קידנעמוקנָא רעבָא ,ןײטשדלָאג יליוו ןוא רערעל

 "אעט-ערטימ, רעייז ןעגנודרַאפ ןבָאה ןרַאסערּפמיא עניימ זַא טסואוורעד ךיז

 ןסיורג םעד ןעגנודעגּפָא ייז ןבָאה ןלָארטסַאג עניימ רַאפ .ָאניק ַא רַאפ *רעט

 ,לָארטסַאג ןטשרע ןיימ תעב טליּפשעג בָאה ךיא ואוו ,רעטַאעט-*רָאיסלעסקע;

 ַאזַא רַאפ .ןשטנואוועג יװ ןעװעג טייב רעד זיא רימ רַאפ ,1929 רָאי ןיא

 ןעװעג עניב-*רָאיסלעסקע; יד זיא ,"םעס לקנָא; יװ ,לקַאטקעּפס ןזעידנַארג
 ,טסַאּפעגוצ רעמ

 טשינ ןענייז ,לארשי-תנידמ ןוא קרָאידוינ ןיא יוװ ,סערייא-סָאנעוב ןיא

 ןשידיא ןיא ןריטסעווניא ןלעוו ןלָאז סָאוװ סרעמענרעטנוא עטַאוװירּפ ןייק ןעוועג

 רעטַאעט ןטימ ןריפנָא ןוא ןריזינַאגרָא ןופ טסַאל עצנַאג יד .טפעשעג-רעטַאעט

 םעד ןופ רעדילגטימ ,אפוג סרעליּפשיוש יד ןופ סעציילּפ יד ףיוא ןלַאפעג זיא

 ,עשזַאג עּפורט רעד טלָאצעג טָאה עסערּפמיא יד .ןייארַאפ-ןטסיטרַא ןשידיא

 -סָאנעוב ןיא טרינָאיצקנופ ןבָאה סָאװ סרעטַאעט עשידיא ףניפ יד ןופ

 -לעסקע; רעד : ייווצ ןבילברַאפ ןענייז ,לָארטסַאג ןטשרע ןיימ תעב סערייא

 ןיא טלדנַאװרַאפ ןעמ טָאה םינינב-רעטַאעט ערעדנַא יד ,*ליײלָאס; ןוא *רָאיס

 זַא טסואוועג ךיא בָאה גנורַאפרעד ןופ .ןסירעגרעטנורַא רעדָא ,רעזייה-ָאניק
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 ןעמוק עיינ ןייק !דעו-םלועל סָאד זיא ןינב-רעטַאעט ןשידיא ַא טרילרַאפ'מ

 ,קרָאי-וינ ןיא וליפַא וצ טשינ

 ןופ ףליה רעד טימ ,ןָארעּפ ןַאוכ טריגער טלָאמעד טָאה עניטנעגרַא ןיא

 רעטַאעט יבגל ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז ןצעזעג עיינ .ַאטיוװע יורפ ןייז

 רַאפ העש 48 יװ רעירפ ןפיוקרַאפ טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה ןטעליב יד ,ללכב

 טשינ ןעמ טָאה ןָאפעלעט ןפיוא סעיצַאװרעזער ןייק .גנולעטשרָאפ רעדעי

 עסַאק רעד וצ ןעמוק טזומעג טָאה רערעדעי .םענייק ןופ ןעמעננָא טרָאטעג

 טזומעג טָאה ןטעליב עטלעטשעגסיוא יד טימ לטערב סָאד ,ןטעליב ןפיוק ןוא

 יד ןביילקסיוא ןענעק לָאז םוקילבוּפ סָאד זַא ,ױזַא עסַאק רעד ףיוא ןעגנעה

 !הבז םדוקה לכו ,רעטַאעט ןיא רעצעלּפ"ץיז יד ןופ ןַאלּפ םעד טיול ,עטסעב

 ןופ הלודג יד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה ןעגנונעדרָארַאפ עטנכערעגסיוא יד-טָא ךָאנ

 ! (סּפיט) "ַאניּפָארּפ, סיוא ...רעריסַאק םעד

 -טימ יד קנַאד ַא טייקיטעט ןייז טריפעגנָא טָאה ןייארַאפ-ןטסיטרַא רעד

 "רעב ןויצ-"ןב ;טנעדיזערּפ ,רערוַאמ ףסוי :גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ רעדילג

 .גרעברעבליז לעומעס ,ןַאמטיײרטש ףלָאדַא ; טנעדיזערּפ-עציװ .,יקסוועשטיד

 ,סַאלק סקַאמ : סרעליּפשיױש ערעגניא יד ןייארַאפ ןיא וויטקַא ןרָאװעג ןענייז סע

 ןַאמרעדעל דוד ןוא רעקוצ המלש ,ןיקצַאלק ןַאמרעה ,ווָארדנַאסקעלַא ןרהא

 ,(דנַאלסור ןופ ןעמוקעגנָא זיא רע)

 ןרַאפ ןײארַאפ-ןטסיטרַא םוצ טקירדעגסיוא ךיא בָאה גנונעקרענָא סיורג

 טשינ רימ ןבָאה וטפיוא ַאזַא) רעדילגטימ יד רַאפ םייה-רעמוז ַא ןעלדנַאהנייא

 זיוה-םרַאפ ַא טפיוקענּפָא טָאה ןייארַאפ רעד .(קרָאי-וינ ןיא ןזייװַאב טנעקעג

 עשטַאד ַא ןופרעד טכַאמעג ןוא דנַאל חטש ןסיורג ַא טימ טָאטש ןרעטניה

 עלַא ןעמענוצניירַא ףיוא .תוחּפשמ ערעייז טימ סרעליּפשיוש עשידיא יד רַאפ

 ךיז ןעמ טָאה ,ןיילק-וצ ןעוועג ץַאלּפ סָאד ןיא לָאמ ןייא ףיוא סרעליּפשיוש

 ךילגטימ רעדעי :רקיע רעד .רעטעּפש רעוו ןוא רעירפ רעוו ,טלייטעגנייא

 ןשיטסיטרַא םעד ןיא עיצַאקַאװ ַא וצ טקיטכערַאבכיײלג ןעוועג זיא ןייארַאפ ןופ

 רעיירפ רעד ףיוא ןכָאװ עכעלטע טכַארברַאפ ןטרָאד טָאה'מ .,"ןײלַא-ךָאק;

 גנוטכַא .העש-ייח ַא טּפַאכעגנײרַא טָאה'מ ןוא ,הביבס רעשירבח ַא ןיא ,טפול

 טעטימָאק רעלעיצעּפס ַא טָאה "עינעמיא רעקסרָאיטקַאפ רעד ףיוא ןבעגעג

 .עלהמהב ןוא עלעמילב ,עלעמיוב ןדעי טלכעקעג ןוא טלטרעצעג טָאה סָאװ

 -טוג רעד טימ .קלח ןשּפיה ַא טַאהעג ךיוא ךיא בָאה עשטַאד רעד ןיא

 םעד ןופ ףליה רעד טימ ןוא ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ גנוסייה

 עמוס ַא ןפַאש וצ ןעגנולעג רימ זיא ,דלעפנירג ןישזד טנעדיזערּפ ןקיטלָאמעד

 .סערייא-סָאנעוב ןיא גנוניואוו-רעמוז רעד רַאפ רַאלָאד רענַאקירעמַא טנזיוט ןופ
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 עיצקידסירוי ךיוא טָאה ןייארַאפ רעד זַא ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא'ס
 -נָאמ ןייק סערייא-סָאנעוב ןופ עזייר יד .יַאוװגורוא ןיא רעטַאעט שידיא ףיוא

 ןטימ העש עּפַאנק ַא ןוא ףיש רעד טימ טכַאנ-רעביא טרעיודעג ָאעדיוועט

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ָאעדיװעטנָאמ ןופ בושי רעשידיא רעד .ןַאלּפָארע

 יד טלָאמעד ןענייז םימעט עשיטילָאּפ בילוצ .רעטַאעט שידיא רַאפ עטסעב

 .י.ךעלטניירפ ןעועג טשינ יַאװגורוא ןוא עניטנעגרַא ןשיװצ ןעגנואיצַאב

 -עטנָאמ רעד זיא ,ןטָאברַאפ ןעוועג זיא תונידמ ייווצ יד ןשיוצ רעקרַאפ רעד

 ןײארַאפ-ןטסיטרַא רעד .רעטאעט שידיא ןָא טייצ ַא ןבילברַאפ בושי רעָאעדיװ
 ןעמ טָאה רעטעּפש) הסנרּפ סרעליּפשיוש יד ןיא עירָאטירעט ןרָאלרַאפ טָאה
 עשידיא ,ןטעבעגרעביא ךיז טָאה'מ ןוא "השורי; רעד טימ טלייטעגנייא ךיז

 ,(יַאווגורוא ןיא ןליּפש ןרָאפעג רעדיוװ ןענייז סעּפורט

 לא 8
 . א

 םעס לקנָא; סעדנוקעס ןוא סרעלסער טימ ןָאזעס םעד ןביוהעגנָא בָאה'כ

 עקירעביא יד .טליּפשעג ךיא בָאה םעס לקנָא ןופ עלָאר יד ."לארשי ןיא
 םירמ .,רענדנָאל ַאטיזָאר ,ןַאמכאט ַאנילוַאּפ :ןעװועג ןענייז סרעמענלײטנָא

 םהרבא ,רערוַאמ ףסוי ,דנַאס ַאנַאװס ,גנַאל ַאטינַא ,לעירַא ַאלעב ,רערעל

 -כַאל קיזייא ,יקסווָאסָאק ןַאמרעה ,ןַאמרעדעל דוד ,דנעס סירָאמ ,ןַאמטיײרטש

 ;יקסווָאנעט ןָאמיס :רָאטקעריד רעשילַאקיזװמ .,רעוַאס דרַאנרעב ןוא ןַאמ
 -רעבליז לאומש :סרעטלַאװרַאפ-עניב ; לַאטנעמולב לעוגימ : עיפַארגָאערָאכ

 ,רעוַאס דרַאנרעב ןוא ןָאזרעביל עזָאכ ,גרעב

 עטריצילּפמָאק ןיימ טעװעטַארעג טָאה סרעטלַאװרַאפ-עניב יירד עניימ ןופ

 ןיא רענעריובעג ַא .רעוַאס דרַאנרעב רעליּפשיױש רעגנוי רעד גנוריפפיוא

 ףיוא שידיא ןוא ,טגָאזעג רימ ףיוא ,שינַאּפש טדערעג רע טָאה ,עניטנעגרַא

 עצנַאג יד ןבעגעגרעביא םיא ךיא בָאה .טגָאזעג עכעלטנגוי עשידיא ערעדנַא

 טָאה רעוַאס .רעטלַאװרַאפ-עניב-טּפיױה ןיימ סלַא גנוריפפיוא רעד ןופ תוירחַא

 ןופ טסנוק יד ןוא קינכעט"עניב רענַאקירעמַא יד טּפַאכעגפױא לענש רעייז

 טָאה ,םיא ףיוא טנײלעגפיורַא בָאה ךיא סָאװ ןטכילפ יד ץוח .גנוטכיײלַאב

 טימ רימ רַאפ ןעלדנַאהרַאפ ןוא *רעשטעמלָאד/, ןיימ ןייז טפרַאדַאב ךָאנ רע

 טימ ,סרעקירטקעלע יד טימ ןוא סרעלָאמ-עיצַארָאקעד ,רעטעברַא-עניב יד

 ,ןדערפיונוצ טנעקעג טשינ ךיז בָאה'כ ןעמעוו

 רעטבַאגַאב רעייז רעד סָאװ עיצקַאפסיטַאס עסיורג ַא רימ רַאפ זיא'ס

 ןופ טיבעג ןפיוא גנורַאפרעד עקיטכיוו יד ןגָארקעג טָאה רעוַאס דרַאנרעב

 -טסַאג בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד ,רימ טימ קידנטעברַא ,קינכעט-עניב

 עטסטנעטעּפמָאק יד ןופ רענייא טציא זיא רע .סערייא-סָאנעוב ןיא טרילָאר
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 -נעגרַא ןיא רעטַאעט ןשינַאּפש ןוא ןשידיא ןיא רָאנ טשינ ,סרעטלַאװרַאפ-עניב

 רע ."טנעה ענעדלָאג , רָאּפ ַא טגָאמרַאפ רעוַאס .קרָאי-וינ ןיא ךיוא רָאנ ,עניט

 ענעדיישרַאפ ףיױא ןשינעטנעק ןוא ןטייקיאעפ ענייז ןצונסיוא טנעקעג טָאה

 עביל ןייז רעבָא .עירטסודניא-רעטַאעט ןוא רעלעיצרעמָאק רעד ןיא ןטיבעג

 עלַא לחומ זיא רע זַא ,סיורג ױזַא זיא עניב רעד וצ ןוא רעטַאעט ןשידיא םוצ

 טיירג רע זיא ךָאנרעד ןוא רָאיטקַא רעשידיא ַא ,לכ-םדוק ,ןייז ליוו רע .ןקילג

 ,רעטַאעט עשידיא סָאד ,ןעק רע סָאװ טימ ,שינכעט ןפלעהוצסיורַא

 ןוא-םורד ןופ םיבושי יד רעביא ,1963 רָאי ןיא ,רוט ןטצעל ןיימ ףיוא)

 -יוש עפורט ןיימ ןופ רענייא ןעוועג רעואס דרַאנרעב זיא ,עקירעמַא-ןייטַאל
 רעד ךרוד .רימ טימ ןעמַאצ ןעמוקעג רע זיא קרָאי-וינ ןייק .סרעליּפש
 עבושח יד טימ רעטלַאװרַאפ-עגיב ןוא רעליּפשיױש ןעוועג ןיוש רע זיא טייצ
 ףיוא ךיוא ,רעטַאעט-שזדעליוװ ןיא ,ןרעב ַאנימ ןוא סונָאב ןעב סרעלטסניק
 -טסַאג עריא תעב ,ןליוּפ ןופ עּפורט ריא ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא טימ ;ײװדָארב
 ןלָארטסַאג עריא תעב ,החּפשמ-ןייטשרוב רעד טימ ןוא  קרָאי-וינ ןיא ןלָאר

 ַא זיא רעוַאס דרַאנרעב ."הליגמ, סרעגנַאמ קיציא טימ  ,ייוודָארב ףיוא
 (.רעטלַאװרַאפ-רעטַאעט ןוא רעליּפשיױש סלַא רעטַאעט ןרַאפ סניוועג רעסיורג

 ַאטיזָאר ,עלעמַאד עגנוי ַא רימ טימ טליּפשעג טָאה "?םעס לקנָאא ןיא

 שסיורג ןזיװעגסױרַא טָאה ןוא עמיטש ענייפ ַא רָאג טגָאמרַאפ טָאה יז .רענדנָאל
 "עד טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא .ןירעליּפשיוש סלַא עניב רעד ףיוא ןטייקיאעפ
 טשינ טָאה רע .ָארעג ירנעה ,רעגניז-סקלָאפ רעגנוי ַא טריטרעצנָאק טלָאמ

 ,הלילח ,רימ בילוצ טשינ --- ןעגנולעטשרָאפ עניימ ןופ ענייא ןייק טזָאלעגכרוד

 זיא רע ןעמעוו וצ ,ַאטיזָאר ןירעליּפשיױש רעד ףיוא קוק ַא ןּפַאכ וצ ידכ רָאנ
 טריבורפסיוא ןוא טַאהעג הנותח ןבָאה יז ...קיטליגכיילג ןעוועג טשינרָאג ןיוש
 ןבָאה ייז ,"רעשַאוװ-שיד רעד; עסעיּפ ןיימ טימ ןרָאילָארטסַאג סלַא לזמ רעייז
 םוטעמוא ןוא טלעוו רעד םורַא עדייב ייז ןרָאפ ןָא-טלָאמעד ןופ .ןעוועג חילצמ

 םש-הנוק ךיז טָאה ָארעג ירנעה .גלָאפרעד סיורג טימ ןעמונעגפיוא ייז ןרעוו
 טליּפש רע ,ןטסיטעלּפוק ןוא סרעגניז-קלָאפ עטסנייפ יד ןופ רענייא יוװ ןעוועג
 ןופ םיבושי עלַא ןיא .ןפוא ןרענייפ ןפיוא םלוע םעד טריזומַא ןוא לדיפ ןפיוא
 סיורג טימ דימת ןעמ טרַאװ עקירעמַא-ןייטַאל ןוא-םורד ,לארשי ,עּפָארײא
 רָאי ןיא) רענדנָאל ַאטיזָאר ןוא ָארעג ירנעה ןופ ןטירטפיוא יד ףיוא סערעטניא
 סירנעה ןופ תירב םעד וצ גנודַאלנייא יד דיירפ טימ ןעמונעגנָא ךיא בָאה 3
 "יא עצנַאג יד טקילײטַאב ךיז טָאה החמש רעד ןיא ,לדיחי-ןב סַאטיזָאר ןוא
 ,(סערייא-סָאנעוב ןופ החּפשמ-רעטַאעט עשיד
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 החּפשמ-ןייטשרוב יד

 ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ןעוועג זיא *לײלָאס,; רעטַאעט עטייווצ סָאד

 ,ןיקפערַאנ ןָאעל ןוא םיובדלעפ לארשי ,רעמַארטש ןָאמָאלָאס : סרעליּפשיוש יד

 רעייז טימ ןעמַאזוצ ,סקול יליל ,ןייטשרוב עקחסּפ טרילָארטסַאג ןבָאה ןטרָאד

 ,ןייטשרוב עלעסיז ןוא עלעטָאמ : גניליווצ

 וצ .סערייא-סָאנעוב ןיא טסעג עביל ןעוועג דימת ןענייז יליל ןוא חסּפ

 ערעייז :עיצקַארטַא עסיורג ַא ןעמוקעגוצ ייז זיא שזַאטס םענעגייא רעייז

 ןעגנוזעג ןבָאה עלעסיז ןוא עלעטָאמ .ךעלרעדניק ענעריובעג רענַאקירעמַא

 יד טימ טשטנעבעג ךיז ןבָאה סערייא-סָאנעוב ןופ ןדיא יד ןוא ,טצנַאטעג ,ןטעוד

 ,ךעלרעדניק עלופטנַאלַאט

 רעד ןיא ךיז ייב יו טליפעג ךיז ךיא בָאה החּפשמ-ןייטשרוב רעד טימ

 רעדניק יד .סרעטַאעט ערעדנוזַאב ייווצ ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ שטָאכ ,םייה

 רימ ןבָאה ןרָאיטקַא ,"יבַאי לקנָאפ ןפורעג ךימ ןוא רימ וצ טּפעלקעג ןבָאה

 : טלייצרעד

 ןעמ טָאה -- ?עקירעמַא ןופ טנעדיזערּפ רעד זיא רעוו ,עלעטָאמ ---

 ,טגערפעג םיא

 ןקיטפַאז א ןיא טרעפטנעעגּפָא עלעטָאמ טָאה --- ? רעוו טסייה סָאװ ---

 !יבַאי לקנָאק ןיימ --- שידיא

 -ערּפ רעד --- ןגיוצעגנָא הרבח םיא טָאה -- ? עלעטָאמ ,וטסדער סָאװ ---

 ! ןַאמורט ירעה ךָאד זיא טנעדיז

 -- רעפטנע ןייק ןבילבעג קידלוש טשינ עלעטָאמ זיא --- ! סייוו'כ --

 "ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ךָאד זיא יבַאי לקנָא ןיימ רעבָא

 ! ןָאינוי

 ,עּפָאריײא ןיא ךָאנ ןעמַאװצ טליּפשעג ךיא בָאה ןייטשרוב עקחסּפ טימ

 עריא .ערעירַאק ריא ןופ ביוהנָא םייב טליּפשעג רימ טימ טָאה סקול יליל

 סרערערַאפ ןוא טניירפ עניימ ןענייז ,סקול םַאיליװ ןוא .ַאדירפ ,ןרעטלע

 טגלָאפעגכָאנ ךיא בָאה סנייטשרוב יד ןופ ערעירָאק-עניב יד ,גנַאל-ןרָאי ןיוש

 ,גנורעדנואווַאב טימ ןוא סערעטניא סיורג טימ

 ןגעמ ייז .עניב רעשידיא רעד ףיוא טייקנטלעז ַא ןענייז סנייטשרוב יד

 םוקילבוּפ םוצ ןוא עניב רעד וצ עביל יד ."ןרעטש עדנעשזדנָאלב; ןפורנָא ךיז

 -רעדנַאװ ןפיוא ןטייקירעווש יד וצ .דַארג ןטסכעה ןזיב ייז ייב טכיירגרעד

 -רעלגָאװ עשידיא ןענייז ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ןוא דנַאל וצ דנַאל ןופ געוו

 "ניק ךעלציּפ ייווצ ךיז טימ ןריפ וצ רעבָא ,טניואוועגוצ ןיוש סרעליּפשיוש
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 "יוש ןופ סייוו'כ .ןזיוַאב טשיינ טָאה רענייק סָאװ וטפיוא ןַא זיא סָאד --- רעד

 רַאפ .רעדניק ערעייז בילוצ רעטַאעט סָאד ןבעגעגפיוא ןבָאה סָאװ סרעליּפש

 -רעביא ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןבעל סָאד רעגנירג ןעוועג ךיוא טלָאװ סנייטשרוב יד

 יד טיהעגּפָא רעכיז ןטלָאװ ייז ,עדייז-עבָאב ייב גניליווצ רעייז טזָאלעג

 ייב ןלעוּפ טנעקעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז ,ּפָאק ןופ ןגיוא יד יו ךעלקינייא

 ,ךעלרעדניק ערעייז ןופ ךיז ןדייש וצ ךיז

 טרענעג ןרָאי עלַא יד ןבָאה סָאװ ,יליל ןוא חסּפ ,עמַאמ-עטַאט קנַאד ַא

 "גַאלַאט ןסקאוועגסיוא עקַאט ייז ןענייז ,רעטַאעט שידיא טימ רעדניק ערעייז

 ןבעגעגפיוא טָאה ,טַאהעג-הנותח ,לזמ טימ ,טָאה עלעסיז) סרעליּפשיוש עטריט

 טָאה עלעטָאמ ; רעדניק ייווצ ןופ עמַאמ ַא ןײלַא רעטציא ןיוש זיא ןוא עניב יד

 .(רבז-ןב ַא ןופ עטַאט ַא ךיוא ןיוש זיא ןוא טַאהעג-הנותח ךיוא ןיוש

 ,לארשי-תנידמ ןיא ןגָארקעג החּפשמ:ןייטשרוב יד טָאה ןוקית ןתמא םעד

 חסּפ ."הליגמ, סרעגנַאמ קחצי ןיא גלָאפרעד ןכעלטנייוועגרעסיוא רעייז טימ

 קיימ) עלעטָאמ ןוא ,סרעלטסניק-רעטַאעט עתמא יו ןזיװַאב ךיז ןבָאה יליל ןוא

 ַא טגָאזעגסיוארָאפ םיא טרעוו'ס ,לארשי ןיא טילבעצ ךיז טָאה (ןייטשרוב

 ףיא ,עניב רעשילגנע רעדָא רעשיאערבעה רעד ףיוא טפנוקוצ עקידנצנעלג

 יד סָאװ גלָאפרעד םעד טימ טיירפעג ךיז בָאה ךיא .ןעמליפ ןוא עיזיוועלעט

 ךעלדנע ןגירק ייז סָאװ גנונעקרענָא רעד טימ ןוא טכיירגרעד ןבָאה סנייטשרוב

 ,ןענייז עכלעוו ןרָאיטקַא ּפיט םעד ןופ ןענייז ייז ,ןליּפש ייז ואוו םוטעמוא

 ןליּפש וצ זיא ןבעל ןיא עיציבמַא עקיצנייא רעייז ,אצמנב טשינ ,רעדייל

 יז ,,."ענרעזק ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא קרָאי-וינ ןיא טשינ ןציז ייז ,רעטַאעט

 טמוק םעד רַאפ .רעטַאעט שידיא טימ דנַאל וצ דנַאל ןופ טציא ךָאנ ןרעדנַאװ

 .ףרעטש עדנרעדנַאװ יד ןבילברַאפ ןענייז ייז .גנונעקרענָא עטסערג יד ייז

 -סָאנעוב ןיא ןרילָארטסַאג וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ןרָאי יד ןיא

 ךיז רימ ןבָאה ,החּפשמ-ןייטשרוב רעד טימ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ,סערייא

 -ַאב דימת ךיז ןבָאה רימ ,טרעקרַאפ .ןטנערוקנָאק יו טליפעג טשינ לָאמנייק

 זיב ןָא-טלַאה סָאװ טפַאשטניירפ ןוא טייקשירבח רעקיבלעז רעד טימ ןגיוצ

 ,גָאט-וצ-טנייה

 -ַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא יד רעלוּפָאּפ רעייז ןענייז סערייא-סָאנעוב ןיא

 -יא עטקורדעג ןייק ןוא ןטַאלּפ עשידיא ןייק סיוא טשינ טרָאד ןלעפ'ס .ןעמ

 ןענייז ,ָאידַאר רעד ףיוא טריטנעזערּפ ןרעוו סָאװ ,ןעמַארגָארּפ .רעדיל עשיד

 "רַאנגייא טימ סיוא טשינ ךיז ןענעכייצ ייז .שינַאּפש-יצח ,שידיא-יצח ףיוא

 וליפַא ,םיבושי עשידיא ערעדנַא ןיא יו הלכ עקיבלעז יד זיא'ס .טייקיט
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 סרעמענרעטנואיָאידַאר יד יו סיוא רָאנ טמוק'ס .טרעיילשעג שרעדנַא טשינ

 ,קרָאי-וינ ןופ ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא יד ןָאטעגכָאנ ןטלָאװ

 ָאידַאר רענײמעגלַא רעד ףיוא טריטנעזערּפ ןרעוו סָאװ ןעמַארגָארּפ יד

 ןפיוא ןעייטש ןוא טַאמרָאפ ןקיבלעז םעד ןופ ךיוא ןענייז ,עניטנעגרַא ןיא

 ןיא רָאנ זיא קוליח רעד .םוטעמוא ןעמַארגָארּפדָאידַאר יד יוװ ָאווינ ןקיבלעז

 .שינַאּפש --- ךַארּפשי-דנַאל רעייז ףיוא טריפעגנָא ןרעוו ייז סָאװ ,םעד

 -ָאידַאר עלַא ףיוא ןָאךביוא םעד טמענרַאפ ָאגנַאט רעניטנעגרַא רעד

 -ָאר ַאזַא ןיא ןיײרַא ייז ןלַאפ ,ָאגנַאט ַא רעניטנעגרַא יד ןרעהרעד .סעיצנַאטס

 ,עשיטנַאמָאר יד .תוקיתמ ןופ שזַא ךיז ןעייגעצ ייז זַא תובהלתה רעשיטנַאמ

 -קנעב ,טפַאשנדייל רעייז ָאגנַאט ןטימ סיוא ןקירד רעניטנעגרַא עקיטולב-סייה

 ןעגנוזעג ,ןדַאלַאב עשיטנַאמָאר עלַאטנעמיטנעס יד .,רעיורט ןוא דיירפ ,טפַאש

 "יג ןוא ןענָאידרָאקַא ,ןעלדיפ ןופ טײלגַאב ,"ןרודַאבורט-עשזָאיערק, יד ןופ

 .ןצרַאה ןיא ןכירק ,ןרַאט

 ערעייז ןקירדסיוא ןטימ טשינ ךיז ןענעגונַאב סערָאינעס רעניטנעגרַא יד

 ןוא ןעגניז טימ רָאנ "טכעלשעג ןכַאװש;ק םוצ גנורערַאפ ןוא ןליפעג-סעביל

 -ןצכָאנ רָאינעס ַא רַאפ גנוניישרעד עלַאמרָאנ ץנַאג ַא זיא'ס .ָאגנַאט ַא ןצנַאט

 ,לוק ַא ףיוא ,ריא וצ ןקירדסיוא ןוא ַאטירָאינעס עדמערפ ַא סַאג ןיא ןייג

 ןוא ןעזסיוא ריא ןופ ןובשח ןפיוא םיחבש טימ ןטנעמילּפמָאק עטרעטסײגַאב

 ריא רָאפ טצעז יז רעבָא ,טשרמולכ ךיז טלטיור ַאטירָאינעס יד ...רוגיפ

 .ןופרעד ןזעוו םוש ןייק קידנכַאמ טשינ ,סע רע טניימ ריא טשינ יװ ריצַאּפש

 לייוו ,סַאג ןיא ןטנעדיצניא יד ןופ טלכיימשעג רעייז ךיז יז טליפ ןצרַאה ןיא

 טזָאל ןעמ ןעוו יורפ רעד וצ ייוו-ןוא-ךָא זַא :זיא גהנמ ןקיטרָאד םעד טיול

 ...ורוצ ןיוש יז
 עי

 ףיוא ןדייל וצ ןביוהעגנָא טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד

 -ףוס יד רַאפ .קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד יו תאלוח רעקיבלעז רעד

 -- ?ךָאװ ןטימניא רעבָא ,ןטעליב ןייק ןגירק טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןכָאװ

 ןטסערג ןטימ וליפַא -- רעזייה עקידייל רַאפ טליּפשימ !הרצ עקיבלעז יד

 רעמ ךָאנ טָאה סָאד .ןטעליב-החנה : הרדס ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .גלָאפרעד

 "סעסעּפ, עקיליב יד יו טקנוּפ) רעטַאעט ןופ טייז עכעלטפעשעג יד טרעטשעג

 (קרָאי-וינ ןיא

 סרעטַאעט עלַא ןבָאה עיזיוועלעט ןופ םוקפיוא ןטימ זַא טקַאפ ַא זיא'ס

 עסיורג יד וליפַא .סיפ יד רעטנוא ןופ ןדָאב םעד ןריולרַאפ ייװדָארב ףיוא

 "עג ןבָאה ,ןעמליפ עקיסַאלקטשרע טריטנעזערּפ טָאה'מ ואוו ,רעזייה-יוואומ
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 -עלעט זַא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןכַאמרַאפ ךיז טזומעג ףוס-לכ-ףוס ןוא טעוועטסופ

 םענופ בצמ ןקידנעלקַאװ ךיוא ױזַא םעד וצ טליּפשעגוצ ךיוא טָאה עיזיוו

 עיזיוועלעט זיא רעבָא סערייא-סָאנעוב ןיא .,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיא

 -עיזיוועלעט ןייא טרינָאיצקנופ טָאה'ס .ךעלעקיוו יד ןיא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ

 ןיא העש עכעלטע זיולב ןרָאװעג ןזיוועג ןענייז ןעמַארגָארּפ יד ןוא עיצנַאטס

 ? טַארַאּפַא-עיזיוועלעט ַא ןעמ טמענ ואוו :ןעוועג זיא םעלבָארּפ רעד .,טנווָא

 סענירטיוו ערעייז ןיא טלעטשעגסױרַא ןבָאה טיילסטפעשעג עשיטקַארּפ

 יד םורַא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ טנוװָא ןיא ,ןטַארַאּפַא-עיזיוועלעט עניילק

 ןסיררַאפ ןבָאה ייז .רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ טימ עצנַאג תונחמ רעטסנעפ

 ןָאיזיװעלעט -- רעדנואוו םעיינ םעד ףיוא קוק ןעיירפ ַא ןּפַאכ וצ ּפעק יד

 ןעמ זיא ?ּפעק ענעסיררַאפ טימ סַאג ןיא ןייטש טנעקעג ןעמ טָאה גנַאל-יװ

 רעבָא רעטַאעט ןיא .ָאידַאר רעד טימ ןטעבעגרעביא ךיז ןוא ןעגנַאגעגמײהַא

 .י.ןעמוק וצ טליופעגרעטנוא ךיז ייז ןבָאה

 רעדעי וצ םלוע ןשיווצ ןלייצ טנעקעג ןעמ טָאה ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא

 ןעגנולעטשרָאפ-עניטַאמ יד וצ .,עכעלטנגוי טנעצָארּפ ןשּפיה ַא גנולעטשרָאפ

 סָאד ןעמעוו ייב ךעלרעדניק עשידיא טימ טקַאּפעג ןעוועג רעטַאעט סָאד זיא

 ַא טדערעג ןבָאה ייז .עיצקַארטַא עטסערג יד ןעוועג זיא רעטַאעט עשידיא

 טכליהעג ןבָאה סרעטכעלעג עשרעדניק ערעייז .שידיא ןקיטפַאז ,ןקַאמשעג

 עשידיא עלַא סרעליּפשיוש יד טימ ןעגנוזעגטימ ןבָאה ייז ,האנה ןוא דיירפ טימ

 ןרָאװעג טריריּפסניא ןענייז עניב רעד ףיוא סרעליּפשיוש יד .,רעדיל-רעטַאעט

 ךעלרעדניק ענעזעוועג יד .םוקילבוּפ-רעטַאעט ןשידיא ןקיטפנוקוצ םעד ןופ

 יז ןעמ טעז סָאװרַאפ ? ייז ןענייז עשז-ואוו -- עכעלטנגוי טציא ןיוש ןענייז

 ? רעטַאעט ןשידיא ןיא ןטלעז ױזַא

 עניילק ערעייז ךיוא טציא ךָאנ ןעגנערב סרעיײג-רעטַאעט ענעבילברַאפ יד

 ןזָאלוצרעביא ייז ןעמעו טימ ָאטשינ זיא אמתסמ) רעטַאעט ןיא ךעלרעדניק

 ןיוש זיא'ס .קיטנוז (טכַאנרַאפ) גנולעטשרָאפ-?"טומרעווק רעד וצ (םייהרעדניא

 "יסָאר ,ךעלָארדעּפ ,ךעלעזָאכ עקיטנייה יד .ןעוועג סָאװ סָאד טשינרָאג רעבָא

 יז ביוא ,ןושל-עמַאמ ןייק טשינ ןיוש ןעייטשרַאפ ךעלַאנַאװַאוכ ןוא ךעלַאט

 ןיוש סע טמוק ,עלעדיל שידיא ַא ןופ טרָאװ שידיא ַא ןּפַאכוצפיוא ןריבורּפ

 ...טנעצקַא ןשינַאּפש ַא טימ סױרַא

 : סרעײג-רעטַאעט טגערפעג בָאה ךיא ןעוו

 רעד זיא ? רעטַאעט ןיא רעדניק ערעייא רעמ טשינ ןעמ טעז סָאװרַאפ --

 :ןעוועג רעפטנע

 ןבָאה רעדניק ערעזנוא יװ ךָאד טסייוו ריא ,ווָאקָאלבַאי רָאינעס ,יַא ---
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 ךָאװ עדעי ןּפעלש זנוא ךָאד ןגעלפ ייז .גנולעטשרָאפ עשידיא ַא טַאהעג ביל

 ןליוו --- ייז טקָארב ןוא ייז טקַאה שטָאכ -- רעטציא .,ןײרַא רעטַאעט ןיא

 ןיא ייז ןעייג ,ייז ן'הנעט -- שידיא ןייק טשינ ןעײטשרַאפ ייז .ןייג טשינ ייז

 ,רעטַאעט ןשינַאּפש

 טסיירטעג ךיז ןעמ טָאה סערייא-סָאנעוב ןופ ןזיירק עשידיא עסיוועג ןיא

 -עג טנגוי עשידיא יד זיא לארשי-תנידמ ןופ םוקפיוא ןטימ סָאװ ,םעד טימ

 םוצ ןרעטש טשינ ןיטולחל טעוו'ס ןוא טמיטשעג שיטסילַאנָאיצַאנ רעייז ןרָאװ

 ...שינַאּפש ףיוא --- ןדיא עיירטעג ,עטוג ןייז ןלעוו ייז ןעוו םויק ןשידיא

5 
 ןיימ ןקידנערַאפ ןכָאנ ,סערייא-סָאנעוב ןופ ןגױלפעגּפָא ןיב ךיא רעדייא

 -פיוא ךימ ןייארַאפ-ןטסיטרַא רעשידיא רעד טָאה ,םישדח ריפ ןופ טקַארטנָאק

 טָאה *דנַאברַאפ רענדָארג, רעד ,דילגטימ ןטקיטכערַאבכיײלג ַא רַאפ ןעמונעג

 טימ ןגיולפעגקירוצ ןיב ךיא .הביסמ-גנונעגעזעג ַא רימ דובכל טרישזנַארַא

 תובוח עניימ ןלָאצוצּפָא ידכ ןרַאלָאד עטעװערָאהרַאפ-רעװש טנזיוט עכעלטע

 ,קרָאי-וינ ןיא ןרָאטידערק עניימ וצ

 34 לטיּפַא ק

 סרעטַאעט עכעלטפַאשלעזעג

 ךיא ןיב עקירעמַא-םורד ןיא ןלָארטסַאג עניימ ןו| טוה
 -רעטַאעט ַא ןריזינַאגרָא ןופ .רעמוז ןכָאנ ןעמוקעגקירוצ
 ןיוש ךיא בָאה ןובשח םענעגייא ןיימ ףיוא גנומענרעטנוא

 -עגסױרַא טשינ ךָאנ ןיב'כ .,וליפַא ןטכַארט טלָאװעג טשינ 22

 -רעטנע-רעטַאעט רעטצעל ןיימ ןופ תובוח עניימ ןופ ןכָארק

 לָאמנייק ךיא בָאה םעד ןופ -- טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז ןופ רעבָא .עזירּפ

 רעכעלטפַאשלעזעג ןיימ וצ ןעמונעגקירוצ ךיז ךיא בָאה ,ןטלַאהעג טשינ

 שיאושזד דעטיינוי, םעד ריטנולָאװ סלַא ןפלָאהעגסױרַא בָאה'כ .טעטױװיטקַא

 -ןרָאיטקַא םעד ןופ טנעדיזערּפ ןופ טמַא םעד ףיוא ןרָאװעג טלייוװרעד ,ליּפַא

 -עטניא יד טימ ןבעגענּפָא ךיז ,"טניירפ ןוא ןטסיטרַא עשידיא, ןופ ,בולק

 -עג טלייוורעד ךיוא ןיב ךיא .רעדילגטימ יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ןסער

 םעד .ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ רעייטשרָאפ ןוא טנעדיזערּפ-עציוו סלַא ןרָאװ

 ,גרעבדלָאג ןטיינ רעליּפשיוש-ןַארעטעװ רעד ןעמונרַאפ טָאה טמַא-טנעדיזערּפ
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 וצ טעדנעוועג ךיז ןבָאה קַאז לטפעש ןוא הנשוש זוָאר סרעליּפשיוש יד

 -וקעגרעבירַא-יינ יד ןופ עּפורט ַא ןריזינַאגרָא ןפלעה ייז לָאז'מ ,ןָאינוי רעד

 רעייז ןרָאװעג רימ זיא ןינע רעד .הטילּפה-תיראש רעד ןופ סרעליּפשיוש ענעמ

 ןרעגַאל-*יּפ-יד, יד ןופ ךָאנ טנעקעג ייז ךיא בָאה ,תישאר .ןצרַאה םוצ טנעָאנ

 -ינ םעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ייז ןופ בור סָאד ,דנַאלשטייד ןיא

 ןופ רעייטשרָאפ סלַא ,תינשהו .,ןעכנימ ןיא ןייארַאפ-ןטסיטרַא ןטעדנירגעג

 גנומענרעטנוא-רעטַאעט ַאזַא זַא טליפעג ךיא בָאה ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד

 יד .ןָאיי רעד רַאפ שזיטסערּפ ץוח ,גנורעטנומפיוא ןעגנערבניירַא טעוװ

 -סקלָאפ ַא ןציטשרעטנוא טעװ ,רעכיז ןעוועג ךיא ןיב ,טפַאשלעזעג עשידיא

 -ּפָא ךיז ןלעװ עכלעוו ,סרעליּפשיוש עזעיציבמַא עגנוי ןופ שארב רעטַאעט

 ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיא ןטסנרע ןופ ןסעיּפ טימ ןבעג

 -ַאב זיא ענעמוקעגרעבירַא-יינ יד ןופ לבמַאסנַא רעװיטַארעּפָאָאק רעד

 ,רָאגָאר ַאנינ ,שטיװָאניּפרַאק ַאטיר ,סילער לחר ,הנשוש זוָאר : ןופ ןענַאטש

 קילאומש ,ןייטשצרַאװש לרעב ,רעשיפ בקעי ,קַאז לטפעש ,זיוהיינ יליצ ,ימענ

 טרעברָאנ ,גנילרעוצ ןירעװעס ,גנָאי ָאעל ,שזַאטנעװניא קחצי ,ןײטשדלָאג

 ,ןָאגָאר דוד ןוא ןָאסקילג ףסוי ,ץיװָארָאה

 עידעמָאק סמכילע םולש ןריפוצפיוא ןסָאלשַאב טָאה 'ויטקעלָאק רעד

 רימ ןבָאה גנולעטשרָאפ יד ןריסישזער וצ ."לרעדיינש עטפושיכרַאפ סָאד;

 ןבירשעג טָאה קיזומ יד .טכיל דוד רָאסישזער םענעעזעגנָא םעד ןדַאלעגנייא

 ,גרעב תידוהי ןוא ךיביפ סקיליפ ןבָאה ץנעט יד טריפַארגָאערָאכ ; ןָאק ךענעה

 גנוריפפיוא רעד רַאפ ,קאדראב ָאדרַאנרעב -- רָאטקעריד-עניב רעשינכעט

 עקיסַאּפ טיינעג ,סעיצַארָאקעד עלעיצעּפס טיובעג וויטַארעּפָאָאק רעד טָאה

 טָאה עסערּפ יד .ענעגנולעג ַא רעייז ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ יד .ןעמויטסָאק

 -עג עשידיא יד ןריזינַאגרָא וצ וואורּפ םעד וצ םערַאװ רעייז ןגיױצַאב ךיז

 "עג עלַא ןבָאה רימ .גנומענרעטנוא-רעטַאעט רעטסנרע רעד רַאפ טפַאשלעז

 בױהנָא רעטוג ַא ןייז טעװ רָאפסױרַא רענעגנולעג רעטשרע רעד זַא טּפָאה

 ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג ןליבַאטס ַא ןפַאש וצ

 טימ וויטקעלָאק םעד ןגרָאזרַאפ וצ ןעוועג זיא םעלבָארּפ רעטסערג ןיימ

 ואוו ןליּפש וצ טיירג ןעוועג זיא עּפורט יד ,ןליּפש וצ ואוו םינינב עקיסַאּפ

 ,ןלַאז גנולמַאזרַאפ ,סרעטנעצ-יטינוימָאק ןיא :טזָאלעגנײרַא יז טָאה'מ רָאנ

 יד רעביא ןרעדנַאװ וצ ןבילקעג ךיוא ךיז טָאה עּפורט יד ,סלוקס-קילבָאּפ

 -יטיגעל ַא טימ ןגרָאזרַאפ ךיז ןענעק וצ ,קרָאי-וינ רעסיוא םיבושי עשידיא

 ןעמערַאװ ןפיוא טקוקעגסיוא רימ ןבָאה םעד ףיוא -- ןינב-רעטַאעט ןעמ

 טשינ טפַאשלעזעג יד ךיז טָאה ןרעױדַאב םוצ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ףורּפָא
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 ןופ ןטלַאהעגסױא ָאי ןרעו עכלעוו ,סרעטנעצ עשידיא יד ..ןפורעגּפָא

 עיגעליווירּפ רעד רַאפ סעמוס עשּפיה ןעמוקַאב ןוא טרעדָאפעג ןבָאה ,להק

 םלוע ןסיורג ןייק ...גנולעטשרָאפ עשידיא ַא ןלַאז יד ןיא ייז ייב ןליּפש וצ

 ןעמ ןעווק :ןעוועג זיא ץורית רעד .ןגיױצעג טשינ גנולעטשרָאפ יד טָאה

 -- רעטַאעט ַא ןעגניד וצ *,..טפַאשלעזעג יד טלָאװ רעטַאעט ַא ןיא טליּפש

 רימ ןבָאה .סָאװ טימ טַאהעג ןבָאה רימ טשינ ןוא ואוו ןעוועג זיא'ס טשינ

 ןפַאש וצ גנונעפָאה יד ןבעגפיוא טזומעג ןוא טייצ לקיטש ַא טעשטומעגּפָא ךיז

 -נַא ערעטיב ַא ןעוועג זיא'ס .רעטַאעט-סקלָאפ ןכעלטפַאשלעזעג ןטסנרע ןַא

 ,רימ רַאפ טרפב ,ןעמעלַא רַאפ גנושיוט

 "סנעײלַא לַאנַאשײקוידע,

 -נָאק עשידיא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ןרוטנעגַא-רעטַאעט יד

 םלוע םעד ןגָארטרעטנוא ןלָאז סָאװ ןטנַאלַאט עכלעזַא טכוזעג ןבָאה ןטסיטרעצ

 "ייוו טַאהעג טָאה'מ עכלעוו ןופ ,ןעמַארגָארּפ עשידיא-יצח ןוא עשילגנע-יצח

 ...דובכ רעקינייװ ךָאנ ןוא ןקילג קינ

 וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ךיא ןוא ןייטשקיד לָאס לַארטַאעט רעד ,טניירפ ןיימ

 ,קידובכב ,ןריטנעזערּפער לָאז סָאװ רוטנעגַא-רעטַאעט עשידיא ַא ןריזינַאגרָא

 ןוא עלערוטלוק-שידיא יד ןופ ןעגנומענרעטנוא יד ייב סרעלטסניק עשידיא

 ךיז טָאה רוטנעגַא רעזנוא ,קרָאי-וינ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עצעלטפַאשלעזעג

 -רַאפ ךיז ןבָאה'ס .ייוודָארב ףיוא ןינב-רעטַאעט-סַאלַאּפ םעד ןיא ןענופעג

 ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ-רעטַאעט עטסבושח יד רוטנעגַא רעזנוא טימ ןדנוב

 ימ רעזנוא זַא ןעניפעגוצסיוא גנַאל טרעיודעג טשינ טָאה'ס ,ןטסיטרעצנָאק

 ,טצילבעג טשינ טָאה'ס ...ןפרָאװעגסױרַא זיא טלעג ןוא

 וצ ןענייז יקסניּפיל קחצי ןוא הנשוש זוָאר ,קַאז לטפעש ריע-ןב ןיימ

 ןליּפש וצ ץַאלּפ ַא טימ ץעגרע ןגרָאזרַאפ ייז ןלָאז רימ ןענַאטשעגוצ זנוא

 עשרָאטקעריד רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ .,רעטַאעט

 עסיורג ַא ןוא עמַאד עשיטַאּפמיס ַא ,םולב יל ,"סנעײלַא לַאנָאשיײקוידע; ןופ

 "רעד זנוא לָאזמ טלעוּפעג ןבָאה רימ .רעטַאעט ןשידיא םענופ ןירעגנעהנָא

 זיא סָאװ ןוא .,?םוירָאטידיױא:סוָארטש; ןופ לַאז םעד ןיא ןליּפש וצ ןביול

 רַאפ ןרעייטשייב סעּפע ןעמ טעצוװ ,ןענַאװ ןופ ןייז טעװ -- ? טלעג-הריד חוכמ

 ןייזחלשמ טשינ ךיוא זנוא ןעמ טעװ ,טשינ ,הלילח ;עיצוטיטסניא רעד

 ךיז רימ ןבָאה סעיצידנָאק עכלעזַא ףיוא ? רעסעב ךָאנ ןייז ןעק .ןטרָאד ןופ

 ,טכירעג טשינ ןיילַא

 רעווש, סמכילע םולש ןבילקעגסיוא רימ ןבָאה ןָאזעס םעד ןענעפערעד וצ
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 ןדַאלעגנייא רימ ןבָאה רָאסישזער ןוא רעליּפש-טּפיױה סלַא ,"דיא ַא ןייז וצ

 רעויטַארעּפָאָאק רעטשרע רעד ,ןיבור םחנמ רעלטסניק םענעעזעגנָא םעד

 םחנמ : ןופ ןענַאטשַאב זיא רעטַאעט-?סנעײלַא לַאנָאשייקוידע;2 ןופ לבמַאסנַא

 השנמ ןוא ץישפיל עלעדיירפ ,יקסניּפיל קחצי ,קַאז לטפעש ,הנשוש זוָאר ,ןיבור

 ןוא רעקיזומ רעד טריפעגנָא טָאה לייט רעשילַאקיזמ רעד טימ .םייהנעּפָא

 ,ָאקרַא קחצי :רעטלַאװרַאפ-עניב רעשינכעט .ןייטשמולב םעס לַארטַאעט

 -וינ ןופ ןענָאזעס עקינייא טלעפעגסיוא טלָאמעד טָאה ץרַאװש סירָאמ

 טסירגַאב קרַאטש רעייז זיא רעטַאעט טסנרע ןליּפש וצ ךוזרַאפ רעד ,קרָאי

 -רושז-ןגרָאמ-גָאט, ןופ רָאטקַאדער-רעטַאעט רעד .עסערּפ רעד ןופ ןרָאװעג

 "ייקוידעע ןופ לבמַאסנַא םעד טקיטומעג רעייז טָאה ,ןילדרעווס .נ .רד ,*לַאנ

 ."ןעגנוקרעמַאב זיולב , ןוא סמולָאק עכעלטנכעוו ענייז ןיא ?סנעײלַא-לַאנָאש

 "סרעקעמשנייפ, יד רעבָא .ןעמונעגסיוא רעייז לבמַאסנַא רעד טָאה שילַארָאמ

 :ןעוועג זיא ץורית רעד ? סָאװרַאפ ...ןעמוקעג טשינ ןענייז

 טקנוּפ סעפולס יד ?ןעז סעּפע ןעד ןעק'מ !רעטַאעט ַא רימ ךיוא ---

 רעד ףיוא ןּפעלש ךיז ליוו רעוו ןוא !עניב יד ךָאד ןלעטשרַאפ לָאז ןטימניא

 ? רעטַאעט ַא ןיא טשינ ריא טליּפש סָאװרַאפ ? דייס-טסיא

 ? סָאװ טימ ןוא ? ואוו --- ? סָאװרַאפ טשינ ,ךעבענ ,ןסייוו ייז

 ןוא "לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג; טריפעגפיוא ךיוא טָאה ןיבור םחנמ

 ,ןיביל .ז ןופ "טשינ ןסעגרַאפ רעדניק; :ןידראג בקעי ןופ ?תרפא עלערימ,

 "ניא ןבילבעג רעדיוו זיא "רעטַאעט רעסעב; טרעדָאפ סָאװ טפַאשלעזעג יד

 טעשטומעג ךיז ןבָאה ייז ,סרעליּפשיוש יד טכַארבעג ןבָאה תונברק ,םייהרעד

 ...ןבעגעגפיוא טשינ ןוא

 "סנעײלַא לַאנַאשייקוידע; ןיא טריאוטקַא ןבָאה סָאװ ןוויטקעלָאק יד וצ

 לזייר ןוא סקַאמ סרעליּפשיוש עטבַאגַאב ייווצ יד ןעמוקעגוצ ךָאנרעד ןענייז

 ןעגנוריפפיוא ענייפ עכעלטע טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ייז ,קישזָאב

 יד ןעוועג זיא ךיירגלָאפרעד רעייז ."הסנרּפ, סדלעפסעטָאג אנח טימ טרפב

 "רוט סַאנָאי ישזער ,סיװעשַאב .י ןופ ?לווייט ןרַאפ ליּפש ַא; ןופ גנוריפפיוא

 -סיוא רעייז ךיז טָאה טייצטכער קעשזד רעליּפשיוש רעטבַאגַאב רעד .ווָאק

 -ספרָאד רעד, סנירבָאק ןָאעל ןופ עיסרעוו רעשילַאקיזומ ןייז טימ טנכייצעג

 ,"נבו

 חוכ רעייז טגײלעגנײרַא ןבָאה סָאװ סרעליּפשיוש רעקילדנעצ יד ןשיווצ

 לַאז ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ןעגנוריפפיוא יד ןיא טנַאלַאט ןוא

 ןייז טימ גרעבנעזָאר לארשי :ןעוועג ןענייז ?סנעײלַא לַאנָאשייקוידע; ןופ

 יסייּפ לטָאמ) *עקירעמַא ןייק טרָאפ ןעמ? סמכילע םולש ןופ גנוטעברַאַאב
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 סרעטסעוװש יד ,קינלוקס הכרב ןירעגניז-סקלָאפ עטסואווַאב יד ,(סנזח םעד

 "גיג ַארַאס ,שטיוװָאבוקַאי ַאנַא ,ָאקנַאזָאר ַארעװ ,ווָארבוד רתסא ןוא יטיוו

 -עזעוועג םעד ןופ לַארטַאעט ןוא רעליּפשיוש רעטבַאגַאב רעד ךיוא ,דלָאג

 רעד ןופ דילגטימ רעקיטכיט ַא זיא ןעזָאר) ןעזָאר לשרעה "ףעטרַא; םענ

 ,(רעטַאעט ןשידיא םענופ םויק ןרַאפ רעפמעק ַא ןוא עוויטוקעזקעדזָאינוי

 ןוא ,לבמַאסנַא-?סנעיײלַא לאנָאשייקוידע; ןרַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג רָאג

 -עניב רעשינכעט ןוא רעליּפשיוש רעד טָאה ,ללכב רעטַאעט ןשידיא ןרָאפ

 ,ןסחי יכדרמ רָאטקעריד

 טכיירגרעד טָאה רע זיב געוו ןרעווש ַא טכַאמעגכרוד טָאה ןסחי יכדרמ

 .עגיב רעשידיא רעד ףיוא ערעירַאק עקידתושממ ַא

 ןשידיא םעד ןיא ןלָאר-ןדָאזיּפע טימ טקילײטַאב ךיז רע טָאה רָאי סקעז

 -ַאעט ןשידיא ןופ ןרָאכ ןיא ןעגנוזעג ;ץרַאװש סירָאמ טימ רעטַאעט-טסנוק

 "נָא יד טימ טליּפשעג ; ןעמַארגָארּפ-טסנוק-ןיילק ףיוא ןטָארטעגפױא ; רעט

 -ליפ ןיא ןעמונעגלײטנָא ;:עניב רעשידיא רעד ןופ סרעלטסניק עטסנעעזעג

 ,רעליּפשיוש ןעוועג רע זיא רָאי 16 .ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא ןוא ןעמ

 יכדרמ ןעוו ."עניבסקלָאפ, רעד ןופ רָאטקעריד רעשינכעט ןוא רעטייל-עניב

 ןבעגעגרעביא ךיז רע טָאה ,דילגטימ-ןָאינוי ַא ןרָאװעג ךעלדנע זיא ןסחי

 רע .החּפשמ-רעטַאעט רעד עגונ ןענייז סָאװ ןסערעטניא עלַא וצ שפנו בלב

 עכעלטנכעוו ַא ןגָארקעג טָאה רע ואוו "עניבסקלָאפ, יד טזָאלעגרעביא טָאה

 יײלַא לאנָאשייקוידע; רעד ןופ לבמַאסנַא םעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא עשזַאג

 -ַאעט םוצ גנַאגוצ ןייז לייוז ,סנשָארג טימ טלייטעג ךיז טָאה'מ ואוו ,"סנע

 -ָארּפ רעד רעטציא זיא ןסחי) רעטסנרע ןַא ןבילברַאפ ןוא ןעוועג זיא רעט

 רעטייוצ רעד ןוא ןָאיני-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ רַאטערקעס-לָאקָאט

 .?טניירפ ןוא ןטסיטרַא עשידיא, ןופ טנעדיזערּפ-סייוו

 "וידע? ןופ לָאז םעד ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז ןסעיּפ לסיב שּפיה ַא

 טצכעלעג טָאה סָאװ) םלוע ןלַאקָאל םעד ןופ הסנכה יד ,*סנעײלַא לאנָאשייק

 וצ ףיוא טקעלקעג םיוק טָאה (רנַאשז ןטכייל ןופ גנוריפפיוא ןַא ךָאנ שממ

 יד רַאפ ןלָאצַאב זומ ןעמ עכלעוו ,תואצוה-רעטַאעט עלַאמינימ יד ןקעד

 -לעזעג עשידיא יד .,ןלייט וצ ךיז סעּפע ןבילבעג ןטלעז זיא סרעליּפשיוש

 -רעטַאעט עקידשפנ-תריסמ ידיטָא טָאה ןסעיּפ עטסנרע טרעדָאפ סָאװ טפַאש

 ...טציטשרעטנוא טשינ ךיוא ןעגנומענרעטנוא

 רעטַאעט רעשידיא רעיינ

 רעד ףיוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא "רעטַאעט רעשידיא רעיינ; רעד
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 ןימינב לַארטַאעט םעד ןופ גנוריטסעווניא-טלעג רעד טימ ןוא וװיטַאיציניא

 זוָאר ,דלעפנעמולב ַאנַאיד :ןופ ןענַאטשַאב זיא לַאנָאסרעּפ רעד .,ןַאמטָאר

 ןיבַאר ,ןעזָאר יכדרמ ,רעגורק ןתנ ,רעדעפ השמ ,ןָאסקילג הרוּפצ ,הנשוש

 :רעריפנָא רעשירעלטסניק רעד ,לטסעמ בקעי ןוא דיגמ ןָאירַאמ ,רעוילָא

 ,ןוָאקרוט סַאנָאי

 עידַאק ןופ "טירטס:דנערג ףיוא זיוה ַא; ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא'ס

 -לע רָאדיזיא :רעטייל רעשינכעט :ווָאקרוט סַאנָאי : ישזער ;יקסוװָאדָאלָאמ

 עסַאק רעד ןופ טנעצָארּפ ןסיוועג ַא ןעמוקַאב ןבָאה סרעליּפשיוש יד ,דרַאג

 רעד טיול ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא טלייטעג םעד טימ ךיז ןבָאה ןוא

 ,הסנכה

 :ןבירשעג טָאה ווָאקרוט סַאנָאי

 -עגסיוא ךיז רַאפ טָאה 'רעטַאעט רעשידיי רעיינ; רעד סָאװ געוו רעד;

 ןוא לבמַאסנַא ןַא ןפַאש רָאנ ,םעטסיס-רַאטס ןייק ןריפוצנָא טשינ :זיא ןבילק

 .רעטַאעט-רַאוטרעּפער

 "יוש יד רָאנ ןרעהעג 'רעטַאעט ןשידיי םעיינ; םענופ וויטקעלָאק םוצ,

 סע סָאװ םזילַאעדיא ןוא גנואיצַאב עקיטיונ יד ןגָאמרַאפ סָאװ ,סרעליּפש

 ,טעברַא ַאזַא רַאפ ךיז טרעדָאפ

 ,ןגרוטַאמַארד עשידיי ןכעלגעמרעד טעװ !רעטַאעט רעשידיי רעיינ; רעד;

 רעד ןיא -- ןוא ןרעו וצ טריפעגפיוא ואוו ןבָאה ןלָאז ןעגנופַאש ערעייז זַא

 טציא זיב ןופ קרעװ ןריפוצפיוא ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז --- ייר רעטשרע

 רעייז ןיא ןקיטומרעד ייז םורַא-ױזַא ןוא ןגרוטַאמַארד עטליּפשעג טשינ ךָאנ

 "עב וצ ןבערטש סָאװ ,תוחוכ-עניב עגנוי עיינ זַא ;גנופַאש רעקידרעטייוו

 .ןבעלוצסיוא ךיז טייקכעלגעמ ַא ןבָאה ןלָאז ,רעטַאעט רעס

 ןדעי ןופ םייה יד ןרעוו וצ טבערטש 'רעטַאעט רעשידיי רעיינ; רעד;

 ,רעטַאעט לערוטלוק ןוא קיטכיצ ,ןייר ַא ןבָאה ליוו סָאװ ,ןשטנעמ ןשידיי

 וצ רעבירעד זיא'ס .טרָאװ ןשידיי םוצ ןוא ךיז וצ תובישח ןקעוו לָאז סָאװ

 -ַאעט ןשידיי םענופ טניירפ, טפַאשלעזעג רעד ןופ גנואײטשטנַא יד ןסירגַאב

 גנולקיװטנַא רעד רַאפ עזַאב עלעירעטַאמ יד ןפַאש רעכיז טעװ סָאװ ,'רעט

 *'רעטַאעט ןשידיי םעיינ ןופ ץנעטסיזקע ןוא

 : רוקרעמ ףלָאװ לַארטַאעט םעד ןופ ףורפיוא ןַא

 רעטַאעט ןשידיי םעיינ םעד ןופ ָאירַאסערּפמיא רעד ,ןַאמטָאר ןימינב,

 רעד ןָא רעבָא ,גנומענרעטנוא רעד רַאפ תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה

 וצ בצמ םעד וצ ןייגרעד רעטַאעט סָאד טעװ טפַאשלעזעג רעד ןופ עציטש

 עשידיי יד ןטלַאהוצנָא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדנעל עלַא ןכלעוו
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 םיא ןבָאה סנָאינוי-רעטַאעט עשידיי עלַא .ןעגנַאגרעד ןענייז ,טסנוק-רעטַאעט

 רעד ףרַאד רעטציא .רענעלּפ ענייז ןריפוצכרוד טייקכעלגעמ יד ןבעגעג

 ךיוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד ,טפַאשלעזעג יד ,םלוע רעשידיי רעסיורג

 ."עכעלנע סָאד ןָאט

 : טביירש ןַאמטָאר ןימינב

 ןיימ וצ ,ךיז בָאה ,רעטַאעט םעד ןופ רעמענרעטנוא סלַא ,ךיא ..2

 טייקשיגניצ רעטסלַאטורב רעד ןגעק ןסיוטשעגנָא ,גנוניוטשרעד רעטסערג

 "וז ןיימ ןיא .סרעריפ-רוטלוק ןוא ןטסישידיי עלענָאיסעפָארּפ עלעיציפָא ןופ

 טבש ַא -- ןדיי-רוטלוק יד ןשיווצ טבש םעיינ ַא טקעדטנַא ךיא בָאה שינעכ

 ךס ַא ףיוא טלייטעצ זיא ןוא רעסיורג ַא רָאג זיא טבש רעד .!ןדיײ-טרַאוװ. ןופ

 ןוא ןָאט טשינרָאג ןיילַא ןענעק סָאװ ןטסישידיי עלענָאיסעּפָארּפ ןופ סעּפורג

 קימיטשנייא טעמכ עלַא ןבָאה ייז .ןענעק ןוא ןליוו סָאװ ערעדנַא ןקיטומטנַא

 טוב ריא -- טגָאזעג ייז ןבָאה --- טייצ ןבָאה רימ ...,ןטרַאװ וצ ןסָאלשַאב

 ןליוו ,סיוא טעז סע יװ .,ןטרַאװ רימ ןלעוװ ,ייס-יוו-ייס רעטַאעט םעד ךָאד

 וצ ידכ ןטייקכעלמעווקַאב ערעייז ןופ טנעצָארּפ ןייא ןייק ןבעגפיוא טשינ יז

 ןימ ַאזַא זַא ןעיירש ןיילַא ייז שטָאכ ,רעטַאעט שידיי יינ ַא ןעיוב ןפלעה

 ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןטיונ-רוטלוק עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא זיא רעטַאעט

 ןעגנילעג טשינ ,הלילח ,לָאז גנומענרעטנוא עלַאעדיא יד ביוא ,קרָאידוינ

 :עזַארפ רעטמירַאב רעד טימ ןצונַאב וצ ךיז עטשרע יד ןופ ןייז ייז ןלעוו

 ַא ןייז תורוש יד ןלָאז !ןגיוט טשינ טעוו'ס זַא טסואוועג דלַאב ןבָאה רימ

 זַא ןדיי טרַאװ; יד וצ עקַאט ןוא עטריסערעטניארַאפ עלַא וצ גנונערָאװ

 -ַאעט שידיי רעסעב ַא ןפַאש וצ רעטצעל רעד ךעלגעמ זיא ךוזרַאפ רעזנוא

 .שידיי רַאפ ןָאט זיא --- שידיי רַאפ ןדייר טָאטשנָא ,קרָאי-וינ ןיא רעט

 -עגּפָא טשינ ךיז טָאה טפַאשלעזעג יד .טרַאװעג ןבָאה ?ןדיי-טרַאװ, יד

 טנזיוט 10 ןופ עמוס ַא ןריױלרַאפ ןַאמטָאר טָאה ןכָאװ ןעצ ןופ ףיול ןיא .ןפור

 ןשידיא םעיינ ןפיוא גנַאהרָאפ רעד ןלַאפעג ךיוא זיא םעד טימ .רַאלָאד

 .רעטַאעט

 "?ןעלדנַאמ טימ סעקנישזַאר,

 -גייא ךימ טָאה ןינַאכ .נ גניר-רעטעברַא ןופ רַאטערקעסילַארענעג רעד

 לבוי ןט55 םעד דובכל *טנעשזדעּפ, ַא ןריסישזער ןוא ןביײרשוצנָא ןדַאלעג

 "רַאק;ע ןסיורג ןיא ןעמוקרָאפ טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,גניר-רעטעברַא םענופ

 ,רעצעלּפ טנזיוט יירד רעבירַא ןופ רעטַאעט ַא -- *?לָאה-יגענ

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד רַאפ טרעטיצעג ךיא בָאה ,טגָאזעג תמא םעד
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 אקווד זיא *לָאה-יגענרַאקק ןופ עניב-טרעצנָאק עסיורג יד .גנומענרעטנוא

 טניירפ ןטעבעג בָאה ךיא ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא רַאֿפ טסַאּפעגוצ טשינ

 ךיא סָאװ לַאירעטַאמ םעד וצ ץעוי-לעב ַא ןעמיטשַאב רימ לָאז רע ,ןינַאכ

 ,לקַאטקעּפס םעד וצ ןלעטשוצ טפרַאדַאב בָאה

 טנעה עטנעטעּפמָאק יד ןיא ןבעגעגרעביא הדבוע יד טָאה ןינַאכ עסָאנעג

 רעקיטציא) קעטָאלמ לסָאי גָאגַאדעּפ ןוא ןטנרעלעג ןשיגרענע ןגנוי םעד ןופ

 ,(גניר-רעטעברַא ןופ רָאטקעריד-רוטלוק

 םעד רַאפ לַאירעטַאמ םעד טיירגעגוצ ןבָאה ךיא ןוא קעטָאלמ טניירפ

 ןיא ."ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר; :טלטיטַאב ןבָאה רימ ןכלעוו לקַאטקעּפס

 -ַאזוצ ןעמוקעגסיוא לָאמניײא טשינ רימ זיא ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ףיול

 ןרַאפ ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ענעדיישרַאפ ףיוא ןקעטָאלמ טימ ןטעברַאנעמ

 טימ .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס ,גניר-רעטעברַא

 ןוא ןשטנעמ םענעדייז ַאזַא טימ ןטעברַאנעמַאזוצ זַא ,וצ ךיא ביג גנורערַאפ

 טָאה רע ,טייקנטלעז ַא זיא ,קעטָאלמ לסָאי יוװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעטנווַאהַאב

 -קלָאפ ןשידיא םעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ רעפיט ןייז טימ טריריּפסניא ךימ

 רעקיטנייה רעד ןיא .עניב רעשידיא רעד וצ טפַאשביל ןייז טימ ןוא רָאל

 ןוא עכעלטפַאשלעזעג עטלייצעג יד ןופ רע זיא ןדנעטשמוא יד ייב ןוא טייצ

 ,שידיא זיא סָאװ ץלַא וצ גנואיצַאב רעקיצרַאה ןייז טימ ,םינקסע-רוטלוק

 :ןופ ןענַאטשַאב זיא "ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר, ןופ םַארגָארּפ רעד

 -ייוו רַאזַאל ןופ גנוריפנָא רעטפַאהרעטסיײימ רעד רעטנוא רָאכ-גניר-רעטעברַא

 -עגניז-ערעּפָא-ןטילָאּפָארטעמ יד ,לרױּפטָאר לעשַאר --- ָאנַאיּפ רעד ייב .רענ

 -ַארַאנ ןוא ישזער ."ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָארע ןוא -- קינזער ַאניגער ןיר

 יד ייב .ָאקשרעפ לאומש ןופ טרישזנַארַא קיזומ :ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה :עיצ

 -עּפ, םעד ןיא ןעמונעגליײטנָא .ָאקשרעפ לאומש ןוא ןָאסידַאק ַאלָאּפ : סָאנַאיּפ

 ןיסערק םירמ ,ןיטסרעג ַאטרעב :סרעלטסניק עשידיא יד ןבָאה "טנעשזד

 "טכער קעשזד ,דלָאגביל ןָאעל ,רעגרעב ווַאטסוג ,ַאנַאיליל יליל ,ןרעב ַאנימ

 ,סונָאב ןעב ןוא טייצ

 םעד ןעמונעגפיוא טָאה רעטַאעט-"לָאה-יגענרַאקק רעטקַאּפעגרעביא רעד

 ןיטסרעג ַאטרעב ןירעלטסניק יד .םזַאיװטנע ןוא תובישח טימ לקַאטקעּפס

 סיורג ;"תרפא עלערימ, ןופ שטייטסיוא ריא טימ ןעוועג םלוע-שיערמ טָאה

 -לימ רעד היבט; ןופ ענעצס ַא ןיא רעגרעב ווַאטסוג טכַאמעג טָאה לַאפייב

 ןָאעל ןוא ןיסערק םירמ ןגעװ ןרעװ טגָאזעג ןעק עקיבלעז סָאד :?רעקיכ
 ןוא ַאנַאיליל יליל ,ןרעב ַאנימ ;"תימלוש; ןופ ענעצס רעייז ןיא דלָאגביל
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 "ילבוּפ סָאד ."ןרָאי עקילָאמַא; ענעצס רעשילַאקיזומ ַא ןיא טייצטכער קעשזד

 .טזָאלעגרעטנורַא טשינ עניב רעד ןופ שממ ייז טָאה םוק

 ןוא רעליּפשיױש רעגנוי רעד טצנַאלגעג טָאה גנולעטשרָאפ רעד ייב

 "עג ענעדיישרַאפ ייב טקרעמַאב טָאה ןײלַא רע יו .סונָאב ןעב רעגניז-קלָאפ

 ענעי ןיא ךָאנ וליפַא ,יבר-רעטַאעט ַא רענייז ןעוועג ךיא ןיב ,ןטייהנגעל

 רעקיטרַאנגיײא ןייז ןופ ןוא ןעגניז ןייז ןופ טקיצטנַא ןעוועג ךיא ןיב ןרָאי

 ,עכיוו ַא טגָאמרַאפ סונָאב .רעדיל-סקלָאפ עשידיא יד ןופ גנושטייטסיוא

 -עדיל עקיצרַאה יד וצ טסַאּפעגוצ זיא סָאװ עמיטשןָאטירַאב עקידנשטסַאל

 ענייפ ַא זיא ןרעב ַאנימ ןעװעג םש"-הנוק ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ךעל

 יז טָאה סונָאב ןעב ןַאמ ריא טימ ןעמַאזװצ .עטרבח עביל ַא ןוא ןירעלטסניק

 "טסניק ַא טימ ;עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ םיבושי יד טזיירעגכרוד לָאמ ליפ

 "רַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ טרישזנַארַא ,םַארגָארּפ-ויװער ןשירעל

 ,גניר-רעטעברַא םעד ןופ רעדָא ,דנַאב

 "רעד סיורג טימ ,טריפעגנָא ןרעב ןוא סונָאב ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 טימ ךָאנרעד ןוא וינעווע-דנָאקעס ףיוא רעטַאעט-שזדעליװ םעד טימ ,גלָאפ

 רימָאל; : ויווער רעייז טריטנעזערּפ ןבָאה ייז ואוו ,יײװדָארב ףיוא רעטַאעט ַא

 רַאפ גנונעקרענָא ןוא טידערק ךס ַא טמוק ןטסיטרַא ייווצ יד ."שידיא ןעגניז

 .עקירעמַא ןיא טפנוקוצ ַא ךָאנ טָאה שידיא ףיוא רעטַאעט זַא ןביולג רעייז

 ףיוא גָאט-וצ-טנייה ןטסַאיזוטנע ןוא םינשקע עטלייצעג יד ןופ ןענייז ייז

 .עניב רעשידיא רעד



 35 לטיּפַאק

 רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעטײנַאב רעד

 עלערוטלוק ןופ סרעטערטרַאפ ןופ ץנערעפנָאק |

 ןרָאװעג ןפורעג זיא סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ןלַאנָאיצַאנ-שידיא ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ,לַאגיס סיאול ןופ

 -יזערּפ-עציוו ,קעשטנָאב לאומש ןוא ,דנַאברַאפ-רעטעברַא

 קעוצ ןטימ ,"דנַאברַאפ, ןופ (טנעדיזערּפ רעטציא) טנעד

 -נָא רעשירעלטסניק רעד רעטנוא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא םעד ןעיײנַאב וצ

 ,ץרַאװש סירָאמ ןופ גנוריפ

 ,ךיא ןוא גרעבדלָאג ןטיינ ןָאיני-ןרָאיטקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 סָאװ םוקנעמַאװצ םעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה ,סרעייטשרָאפ סלַא

 ייב ,"דנַאברַאפ; ןופ רעמיצ-וויטוקעזקע םעד ןיא עקַאט ןעמוקעגרָאפ זיא

 םעד ןעיײנַאב וצ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא ץנערעפנָאק רעד

 -סיה רעד .גנומענרעטנוא עכעלטפַאשלעזעג ַא יו רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 ןזיירק עשידיא עלַא ןופ ןרָאװעג טסירגַאב זיא וטפיוא-רעטַאעט רעשירָאט

 .עקירעמַא ןיא
 ףיוא ןרָאװעג טעדירגעג זיא רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעטיינַאב רעד

 : תודוסי עקידנגלָאפ יד

 טמענ ,טעטימָאק ןלעיצעּפס ַא ןופ טריטנעזערּפער ,טפַאשלעזעג יד (א

 גנומענרעטנוא רעד רַאפ תוירחא עלעיצנַאניפ עקידנעטשלופ יד ךיז ףיוא

 .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןופ

 "טסגיק סלַא טפַאשלעזעג רעד ןופ טלעטשעגנָא טרעוו ץרַאװש סירָאמ (2

 -רעטנוא רעד רַאפ תוירחא רעלעיצנַאניפ םוש ןייק ןָא ,רעריפנָא רעשירעל

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןעמיטשַאב טעװ רַארָאנָאה-םומינימ ןייז .גנומענ

 .טעטימָאק

 :סרעציזרָאפ"ןרע :ןופ טײטשַאב טעטימָאק רעכעלטפַאשלעזעג רעד (ג

 ןופ רָאטקַאדער ,רעלקעמ דוד ;"סטרעװרָאפ, ןופ רָאטקַאדער .,ףָאגָאר ללה

 :סרעציזרָאפ-עציו .ןָאדרָאג סיאול ,רעציזרָאפ .,*לַאנרושז-ןעגרָאמ-גָאט,

 ,גרעבנייו סירָאמ ;"סטרעװרָאפ, ןופ רעטלַאװרַאפ ,ןהַאק רעדנַאסקעלַא

 טנעדיזערּפ-סייװ ,וַאלסערב ףסוי ; ?לָאנרושז-ןעגרָאמ-גָאט, ןופ רעבעגסױרַא

 טניָאשזד; ןופ רערושזערט-רַאטערקעס ,רעלימ םהרבא : *לאנָאשענרעטניא; ןופ

 -ץנַאניפ ;גרעבנירג .י .ב :רערושזערט  ,"ןָאינוי דעטײמַאגלַאמַא דרַאָאב
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 -רעטעברַא ןופ .גנַאפנשריה סקעלַא :רַאטערקעס ; ןיקסוז ירעה :רַאטערקעס
 -ערקעס-לַארענעג ,ןינַאכ םוחנ :טנעדיזערּפ ,ןַאמרעקוצ .ט בָאקיישזד :גניר

 -יזערּפ ,ןוַארב ריאמ :דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיא ןופ .רַאס

 ףלָאדַא : טעטימָאק-רעטעברַא ןופ .רַאטערקעס-לַארענעג ,לַאגיס סיאול : טנעד

 -ימָאק-רַאוטרעּפער :רַאטערקעס-לַארענעג ,טַאּפ בקעי :טנעדיזערּפ ,דלעה

 ,שזד :ןרָאטקעריד :טַאּפ בקעי ןוא רענפעש .ב ,סעשָאגרַאמ .ש רייד : טעט

 ,(ייד"יוו-יא-וילעבָאד,) דליפנירג ירנעה ,קריוב םעס ,קעשטנָאב .ש ,דלָאנרַא

 ,("דנַאברַאפ,) ,רעלעט ןימינב ,רעשיפ השמ ,לָאגניד .ס ,סבָאקיישזד רוטרַא
 ןַאמקילַאפ ַאשימ ,(גניר-רעטעברַא) רעניבעג ןימַאשזדנעב ,ןיקיורפעי ןמלז

 ,(?סגעײלַא לקירטַאעט עשידיא, ןופ טנעדיזערּפ) קַאלוק ווייד

 ןרעוװ וצ יורטוצ ןוא דובכ רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא טייקינייוו ןיימ

 -עג םעד ןופ רַאטערקעס-וװיטוקעזקע ןופ טמַא ןפיוא טלייוורעד קימיטשנייא

 -עג ןופ ןטסָאּפ ןכעלטרָאװטנַארַאפ םעד ףיוא ךיוא ,טעטימָאק ןכעלטפַאשלעז

 ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןטײנַאב םעד ןופ רעטלַאװרַאפ-לַארענ

 ןָאיני-ןרָאיטקַא רעד ןופ רעייטשרָאפ סלַא טמַא ןיימ ןבעגעגפיוא בָאה'כ

 ןפלעה וצ טעברַא רעד ןיא ,ןבעל ןוא בייל טימ ,ןפרָאװעגנײרַא ךיז בָאה'כ ןוא

 ,רעטַאעט-טסנוק ןטיײנַאב םעד ןענעפערעד וצ ןדנָאפ עקיטיונ יד ןפַאש

 -לוק ַא יו טרירטסיגער ןוא טרירָאּפרָאקניא ךעלצעזעג) טפַאשלעזעג יד

 -לאנָאשענ םעד ןעגנודעגּפָא טָאה (ןרעייטש עלַא ןופ יירפ ,עיצוטיטסניא-רוט

 ןעצ ןופ גנורעכיזרַאפ ַא טגיילעגנייא ןוא וינעווע-דנָאקעס ףיוא רעטַאעט

 -ילגטימ-טעטימָאק יד ןופ ןרָאװעג טלמַאזעג זיא עמוס יד .רַאלָאד טנזיוט

 טימ טרישזנַארַא בָאה ךיא סָאװ ,סעיצקנופ עלעיציפָא עקינייא ןופ ןוא רעד

 קעשטנָאב .ש ,לַאגיס סיאול ,ןָאדרָאג סיאול ,ץרַאװש סירָאמ : ןופ ףליה רעד

 ,רוקרעמ ףלָאװ ןוא

 -רַא רעטלּפָאט ןיימ רַאפ ןגירק *טלָאזעג, בָאה ךיא סָאװ ,עשזַאג ןיימ

 רעקינייו ךס ַא ןעוועג זיא ,רעטלַאװרַאפ-לַארענעג ןוא רַאטערקעס סלַא טעב

 עכעלטפַאשלעזעג ףיוא ייס ןוא רעטַאעט ןיא ייס ,ןטלעטשעגנָא ןדעי ןופ

 :ןעוועג זיא טלעטשעג ָאי בָאה ךיא סָאװ עיצידנָאק עקיצנייא יד .סעלעטש

 לייט ןשירעלטסניק םעד טימ תוכייש ןיא ןשימ טשינ ןיטולחל ךיז לעװ ךיא

 טימ ןשימ טשינ ןיטולחל ךיז לָאז ,רעדיוװ ,ץרַאװש סירָאמ .עניב רעד ףיוא

 ,גנומענרעטנוא רעד ןופ לייט ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלעיצנַאניפ םעד

 סירָאמ סָאװ ,עשזַאג יד זַא ןקיטעטשַאב וצ קיטכיוװ זיא תמאה-ןעמל

 ,ןייז ןעק סָאװ עטסלַאמינימ סָאד ןעוועג זיא ,ןגירק ?טלָאזעג; טָאה ץרַאװש

 ךיז לָאז רעטַאעט סָאד ידכ תואצוה יד ןרענעלקרַאפ וצ טכוזעג ןבָאה רימ
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 רימ סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד .סיפ יד ףיוא ןלעטש ןענעק

 ןשידיא ןזעיציבמַא ,ןשימַאניד םעד טימ ןטעברַאוצטימ ןעמוקעגסיוא זיא

 םייב זַא טנייצרעביא דלַאב ךיז בָאה'כ .ץרַאװש (סירָאמ) השמ רעלטסניק

 זיא טפַארק-ביירט ןוא עיגרענע ןיא !השמכ םק אל -- זיא רעטַאעט ןשידיא

 -עברַאטימ ןקירָאי-גנַאל ןוא דידי ןייז ,םיא וצ רעטייווצ ןייק ןעוועג טשינ

 ךימ ןעשטומרַאפ וצ ףיוא .טעשטומרַאפ שממ רע טָאה רוקרעמ ףלָאװ רעט

 ךיז ןיב'כ .הירב ַא ןייז ןעמ ףרַאד םעד ףיוא --- טייקיטעט-רעטַאעט טימ

 טשינ זיא'ס ...טעװענַאשעג טשינ ךיוא ךימ טָאה רע :הדותמו הדומ רעבָא

 ןופ טעברַאעג ןבָאה ךיא ןוא רוקרעמ ,ץרַאװש ,ןבירטרעביא רָאה ַא ףיוא

 -לַאה ךָאנ ןעגנַאגעגמײהַא רימ ןענייז לָאמ ליפ ,תעל-תעמ ַא העש 16 זיב 4

 :ןָאפעלעט רעד ןעגנולקעג טָאה דלַאב ןֹוא טכַאנ רעב

 :ןענָאמרעד ךייא ליויכ ?ןיוש טפָאלש ריא ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ---

 -ָאמרעד יד ןופ ,..רימ ןפרַאד ךָאנרעד ...ןגרָאזרַאפ ריא טפרַאד ןגרָאמ

 ,טייצ העש ַא ךָאנ ףיוא סעומש ַא טלקיװטנַא טשרע ךיז טָאה ןעגנונ

 טימ ןטעברַאוצטימ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ רָאי ןּפַאנק םעד ךרוד

 ןוא טרערַאפ םיא ךיא בָאה ץרַאװש סירָאמ רעלטסניק ןשידיא ןסיורג םעד

 ץלַא זַא טגייצרעביא טשרע ךיז בָאה'כ .רעירפ יװ רעמ ךָאנ טריטקעּפסער

 ןיא עניב רעד רַאפ טייקידשפנ:תריסמ ןייז ןופ ןָא ךיז טלייצרעד'מ סָאװ

 םעד ןפלעה וצ ןבעל ןצנַאג ןיא ןעגנַאגעג ןיא רימ .ןבירטרעביא טשינ

 ,רעטַאעט-טסנוק ןייז טימ *הדובעה לעו הרותה לע; ןבעגּפָא ךיז רעלטסניק

 עקיזיר ַאזַא ןטלַאהוצפיוא תואצוה יד ןגעוו תוגאד זיא טשינ עכלעוו ןָא

 ! ןגרָאזרַאפ טפַאשלעזעג יד ןיוש טעװ סָאד .גנומענרעטנוא

 :ןבירשעג טָאה לַאגיס סיאול

 עטכישעג -רוטלוק רענַאקירעמַא רעד ןיא לטיּפַאק קיטכיוו רָאג ַא .2

 עיצקעריד רעד רעטנוא ,רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד ןבירשעגניירַא טָאה

 -לוק ןשידיא םעד טנײשַאב טָאה רעטַאעט-טסנוק רעד .ץרַאװש סירָאמ ןופ

 -עג טריפעגפיוא ןענייז רעטַאעט-טסנוק ןיא ,רָאי 30 רעכעה רַאפ ןבעל-רוט

 ןסיורג ןופ ןסעיּפ ךיוא ,ןגרוטַאמַארד עשידיא ןופ קרעװ עטסעב יד ןרָאװ

 -רעלטסניק יד קלח ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה םעלַא ןיא ןוא ,םענרַאפ-טלעוו

 ךס ַא ןבעגעגוצ ןבָאה עלַא .ץרַאװש סירָאמ רָאסישזער רעד ןוא סרעליּפשיוש

 טימ ןסָאלשעג ךיז טָאה רעטַאעט-טסנוק רעד ןעוו .עניב רעשידיא רעד דובכ

 ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיא ןיא קידעכָאװ ןרָאװעג זיא ,קירוצ רָאי עכעלטע

 ,עקירעמַא

 עכעלטפַאשלעזעג לָאצ ַא ןעוו גנוקיטומרעד עסיורג ַא רַאפרעד זיא סע;
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 ןוא סנָאינװ עשידיא ןופ סרעריפ ,עסערּפ רעד ןופ סרעייטשרָאפ ,סרעוט

 "יו ןכַאמ וצ ךעלגעמ ידכ טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיא

 רעכעלטפַאשלעזעג רעטנוא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא םעד ןענעפע וצ רעד

 ."רעטייל רעשירעלטסניק סלַא ץרַאװש סירָאמ טימ ,טכיזפיוא

 :ןבירשעג טָאה ,גניר-רעטעברַא ןופ רַאטערקעסילַארענעג ,ןינַאכ םוחנ

 -טלעוו ַא ןעוועג רעטַאעט-טסנוק רעד זיא רָאי 21 ןופ ףיולרַאפ ןיא;

 -קנַארפ ,ליזַארב ,עניטנעגרַא : םיבושי עשידיא עסיורג עלַא ןיא ,עיצוטיטסניא

 "רעריפ רעד רעטנוא ,רעטַאעט-טסנוק רעד טָאה לארשי ןוא דנַאלגנע ,ךייר

 עכלעוו ןעגנולעטשרָאפ עלַא טעמכ טריפעגפיוא ,ץרַאװש סירָאמ ןופ טפַאש

 .קרָאי-ויג ןיא גלָאפרעד ןסיורג ַאזַא טימ ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז

 ןייז ,טנַאלַאט ןייז רעטַאעט-טסנוק םעד ןבעגעג טָאה ץרַאװש סירָאמ;

 "יפ ןופ טייצ ַא ןעמוקעג זיא סע רעבָא .טייקשירענעמכַאפ ןייז ןוא עיגרענע

 טָאה רעטַאעט-טסנוק רעד -- טַאטלוזער רעד ןוא ןטייקירעװש עלעיצנַאנ

 ,רָאי ריפ עטצעל יד רַאפ ץנעטסיזקע ןייז ןבעגפיוא טזומעג

 "רֶא ןופ סרעטערטרַאפ ןוא םידיחי ,סרעוט עכעלטפַאשלעזעג עּפורג ַא;

 לָאז רעטַאעט-טסנוק רעד ױזַאיװ געוו ַא ןכוז ןעמונעג ןבָאה סעיצַאזינַאג

 יד ןופ עיגרענע יד רָאנ טשינ קיטיונ זיא םעד רַאפ .ןרעו טנפעעג קירוצ

 "עברַא רעד ,טלעג עמוס עקידנטיידַאב ַא ךיוא רָאנ ,סרעוט עכעלפַאשלעזעג

 -ַאב ,רעיײטשרָאפ ןייז ךרוד ,ךיז טָאה עיצוטיטסניא-רוטלוק ַא יװ גניר-רעט

 סע .ןענעפע ךיז לָאז רעטַאעט-טסנוק רעד זַא ןכַאמ ךעלגעמ ןיא טקילײיט

 רעשירעלטסניק רעד ןרעוו וצ טיירג זיא ץרַאװש סירָאמ סָאװ קילג ַא זיא

 ."רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןטיינַאב םעד ןופ רעטלַאװרַאפ

 : טגָאלקַאב ךיז טָאה ץרַאוװש סירָאמ

 סעיזנעטערּפ טימ רעביירש רעדעי !ןרָאי יד רימ ןעמ טייגרעד ,יוא ---

 טשינ רידנעמָאקער ךיא סָאװרַאפ רימ וצ תונעט טָאה עיגרוטַאמַארד ףיוא

 "טסנוק ןטיינַאב םעד ןענעפע וצ ףיוא עסעיּפ ןייז טעטימָאק-רַאוטרעּפער םוצ

 רעוו -- ייז ןהנעט -- רעטַאעט רעכעלטפַאשלעזעג ַא ךָאד זיא'ס ,רעטַאעט

 ןליּפש לָא'מ דובכ רעד ייז טמוק ?ייז טשינ בוא ,טפַאשלעזעג יד זיא

 רעבָא זיא ,סטכער סעּפע טכַארבעג ייז ןטלָאװ יאוולה ! יוא .עסעיּפ ַא סרעייז

 ןבירשעגנָא טָאה רע זַא טקנעד סרעלעטשטפירש יד ןופ רעדעי סָאװ הרצ יד

 --- דָאלפוש ןיא םיא ייב ,ךעבענ ,ךיז טרעגלַאװ סָאװ קרעוו ענווָאדלַאװג ַא

 גױט "קרעװרעטסיימ; סָאד זַא םיא טגייצרעביא טייג ,ונ !קרעװ-טסנוק ַא

 ! תורּפכ ףיוא

 וצ ןקיש ייז !קילגמוא ןַא רָאג זיא סרעביירש ענעעזעגנָא יד טימ ---
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 "עג טלָאװ'ס --- ןיירַא רימ ייז ןעמיור --- ץרַאװש רעטסימ : םינלדתש רימ

 רעטַאעט-טסנוק ןיא ןָאזעס םעד ןביוהנָא לָאז'מ ,טכער יו רעמ טשינ ןעוו

 ךָאנ ָאד זיא'ס ...דובכ רעד םיא טמוק'ס לייוו ,עסעיּפ ס'םעד ןוא םעד טימ

 -ער ךיא לעװ רעמָאט -- ץרַאװש רימ רַאפ ךיז טגָאלקַאב --- םעלבָארּפ ַא

 -ייצ עכעלגעט יד ןופ רענייא ןופ רעטעברַאטימ ַא ןופ עסעיּפ ַא ןרידנעמָאק

 "גוטייצ ערעדנַא יד ןופ רעטעברַאטימ יד ןזגורבנָא דלַאב ךיז ןלעוו ,ןעגנוט

 ךיז טָאה'ס סָאװ סָאד ןָאטעג ןוא תיבה-לעב ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ...ןעג

 טציא ?רעקיטש רימ ןופ ןסירעג קינייװ ןעמ טָאה ,לכש ןפיוא טגיילעג רימ

 ,ןלַאגיס וצ טפיול'מ ,רעטַאעט רעכעלטפַאשלעזעג ַא זיא'ס ,רעגרע ךָאנ זיא

 ..,ּפָאק ןיימ וצ סע טעװ ןייגסיוא רעבָא ,ןענינַאכ וצ

 ןלָאז -- ןצרַאװש ךיא הצע --- טעטימָאק-רַאוטרעּפער םוצ ייז טקיש -- |

 ,ןרידנעמָאקער יז
 -- ןלירב יד רעביא ןָא ץרַאװש ךימ טקוק --- ?ךיא וט ןעד סָאװ --

 ךָאנ ייז ןבָאה לייוורעד ,ךעלכיב טימ טעטימָאק םעד ןפרָאװרַאפ ןיוש טָאה'מ

 ןַא רעטציא ךיז טקורד'ס זַא ןגָאז טרעהעג בָאה'כ ,טרידנעמָאקער טשינרָאג

 ,רעטסיירט רעזייל ,רעביירש ןטנַאקַאבמוא ןגנוי ַא ןופ עמַארד עלעניגירָא

 -ָאלבַאי רעטסימ ,ריא טלָאװ רשפא .ןרָאװעג טרימערּפ ןיוש זיא עמַארד יד

 ַא ןבעג רימ רע לָאז ןוא ,רבחמ ןטימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ,ווָאק

 .ןענעייל םוצ עיּפָאק

 -ַאעט ןופ סיפָא ןיא ןרעטסיירט טימ גנולעטשַאב ַא טכַאמעג בָאה ךיא

 "נוי רענעדײשַאב ,רעליטש ַא זיא רע זַא ןעזעגנייא דלַאב ןבָאה רימ .רעט

 .ןַאמרעג

 טרעוו "גינעק-ךעטסַאּפ רעד; עמַארד ןייז -- טגָאזעג רע טָאה -- ָאי --

 ענייר ןייק .רעבמעטּפעס שדוח ןיא ןעניישרעד ףרַאד'ס ןוא טקורדעג טציא

 ןעק סָאד ,סילַאג יד ןדייס ,טשינ רע טָאה ןענעייל םוצ ןצרַאוװש רַאפ עיּפָאק

 ,רעקורד םייב ןגירק ָאי רע

 ךָאנ עסעיּפ ןייז ןליּפש לָאזמ קירעגיינ ןעוועג טשינ זיא רעטסיירט

 רע טָאה -- ? ךוב סָאד ןפיוק טעװ רעוו -- .קורד ןופ סױרַא טעוו'ס רעדייא

 ,טגרָאזעג ךיז

 -- עסעיּפ עטקורדעג רעייא ןריפפיוא לָאז ץרַאװש רעטסימ ביוא ---

 רעטַאעט ןיא ןרעו טפיוקרַאפ ךוב סָאד טעװ -- טרעכיזרַאפ םיא רימ ןבָאה

 ? עמַאלקער ערעסעב ַא ןייז ךָאנ ןעק ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ טייצ רעד ךרוד

 סילַאג יד ןופ עיּפָאק ַא ןעגנערב לָאז רע ןרעטסיירט טדערעגנייא ןבָאה רימ

 .ןענעייל םוצ ןצרַאװש רַאפ
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 -טפַאשלעזעג רעד ןענַאװ זיב זַא טקַאפ םעד ןענָאטַאב וצ קיטכיוו זיא'ס

 ןעגנודעג טָאה'מ זיב ,ןרָאװעג טריזינַאגרָא ךעלדנע זיא טעטימָאק רעכעל

 -ינַאגרָא יד ידכ .ןכָאװ לסיב שּפיה ַא טרעיודעג טָאה ןינב-רעטַאעט םעד

 טימ עסעיּפ יד ןדלעמ טזומעג רימ ןבָאה סטיפענעב יד ןפיוק ןלָאז סעיצַאז

 טנעיילעגרעביא טָאה ץרַאוװש .ןָאזעס םעד ןענעפערעד ןלעװ רימ רעכלעוו

 ,ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא'ס ןוא "גינעק-ךעטסַאּפ, עמַארד יד

 ייֵז ןוא טעטימָאק-רַאוטרעּפער םעד טימ ןדנוברַאפ דלַאב ךיז בָאה'כ

 עיּפָאק עקיצנייא יד ,עמַארד סרעטסיירט ןופ סילַאג יד ןענעייל וצ ןטעבעג

 -עגוצ סע ןוא םיא ןופ ןעמונעגּפָא .ןרענפעש וצ ןגָארטעגקעװַא ךיא בָאה

 ךָאװ רעד ןופ ףיול ןיא ,טַאּפ בקעי וצ ךָאנרעד ,סעשָאגרַאמ ר"ד וצ טלעטש

 עלַא ןוא עמַארד עשירָאטסיה יד טנעיילעג טעטימָאק-רַאוטרעּפער רעד טָאה

 "גינעק-ךעטסַאּפ, סרעטסיירט רעזייל :טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה רענייא יו

 -ַאעט-טסנוק ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןענעפערעד וצ עסעיּפ עטסקיסַאּפ יד זיא

 ,רעט

 ;ןבירשעג טָאה סעשָאגרַאמ .ש רייד

 -לעזעג"רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד ןופ עיסימָאק-רַאוטרעּפער יד;

 ןשידיא ןרַאפ ןסעיּפ ןביילקוצסיוא עיצקנופ יד ךיז רַאפ טָאה סָאװ ,טפַאש

 ביילקסיוא םייב סעירעטירק יירד ןעמונעגנָא טָאה ,לבמַאסנַא-רעטַאעט-טסנוק

 ןוא גנוסַאפפיוא עשירעלטסניק יד ,טנעמָאמ רעשידיא רעד :ןסעיּפ יד ןופ

 ,םלוע ןסיורג םוצ טייקכעלגנעגוצ יד

 "גיוו רעייז זַא עיסימָאק רעד רַאפ ןרָאװעג רָאלק זיא ביוהנָא ןיא ךיילג;

 ַא ךָאנ ,סעירעטירק יירד עקיזָאד יד סיוא ןטלַאה קרעוו עשיטַאמַארד קיצ

 ,ךָאנ טמוק סָאװ עסעיפ ַא ןעניפעג וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה שינעכוז רעגנַאל

 -עג ךיז טָאה עיסימָאק יד סָאװ ןעגנורעדָאפ יירד יד ,סָאמ רעכיוה ַא ןיא

 .'גינעק-ךעטסַאּפ רעד, סרעטסיירט .ל -- טלעטש

 -ַארד ערעדנַא יד ןופ לַאװסיױא ריא ןיא ןעימַאב ךיז טעוװ עיסימָאק יד,

 רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא ןרעוו טריפעגפיוא ןפרַאד סָאװ ,קרעװ עשיטַאמ

 וצ זיא'ס .סעירעטירק עבלעז יד ןדנעװאוצנָא ,ןָאזעס ןקיטציא ןופ ךשמ ןיא

 -עמוא ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןגרוטַאמַארד עשידיא יד זַא ןפָאה

 -- ןעמַארד ערעייז ןקישוצ ןלעוװ ייז סָאװ טימרעד ןפלעה ריא ןלעװ םוט

 ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא םוצ ךיילג -- טּפירקסונַאמ ןיא רעדָא עטקורדעג

 רעשידיא ןופ לַאװק רעד זַא ןביולג טשינ ליוװ ןוא טשינ ןעק עיסימָאק יד

 -ידיא יד זַא ןוא ןרָאװעג טנקירטעגסיוא ןצנַאגניא ןיוש זיא עיגרוטַאמַארד
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 עטוג רַאפ גנורעדָאפ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ןסייוו ייז ןעוו ,סרעלעטשפירש עש

 ,ןפַאש וצ ייז חוכב טשינ ןענייז ,קרעוו עשיטַאמַארד

 סרעטסיירט ןופ לַאװסױא ריא זַא טפָאה עיסימָאק-רַאוטרעּפער יד;

 -טסנוק ןשידיא ןטיינַאב םעד ןופ גנונעפערעד רעד רַאפ !גינעק-ךעטסַאּפ;

 ,"םלוע ןקידנעיײג-רעטַאעט ןשידיא םענופ לַאפייב םעד ןעניוועג טעװ רעטַאעט
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 .קרעוו סרעטסיירט ןטעברַאַאב םוצ ןעמונעג ךיז טָאה ץרַאוװש סירָאמ

 יזָאּפמָאק םעד ןדַאלעגנייא רימ ןבָאה עמַארד רעד רַאפ קיזומ ןביירש וצ

 .עדנוקעס םולש רָאט

 םייהַא ךיז וצ ןטעברַאפ ץרַאװש סירָאמ טָאה רעטעּפש ןכָאװ ייווצ ַא טימ

 -עברַאַאב ןייז זנוא רַאפ טנעיײלעגרָאפ טָאה רע ,ךימ ןוא ןרוקרעמ ,ןעדנוקעס

 -נורַא רימ ןענייז טכַאנייב רעגיײזַא ףלעווצ םורַא ."גינעק-ךעטסַאּפ, ןופ גנוט

 "נָא זיולב ךיז ןבָאה ךיא ןוא רוקרעמ ,עדנוקעס .הריד סצרַאװש ןופ רעט

 ...ןענַאטשרַאפ ךיז ןבָאה רימ ...טקוקעג

 זיא'ס -- רָאפ םיא ךיא גייל -- םיײהַא ןעמענ ךייא לעוו'כ ,םולש ---

 ךיז ריא טעוװ ,ןגיא יד רַאפ יסקַאט ןייק טשינ טעז'מ ,טכַאניב טעּפש

 ,רַאק ןיימ טימ ןעמענ ךייא לעווכ ,טמוק ?ייוװבָאס ַא טימ ןּפעלש רעטציא

 םעד רעבָא ,סטייה-ןָאטגנישַאװ ןיא שזַא םייהַא ןעדנוקעס טריפעגּפָא בָאה'כ

 תובשחמ עשיטסימיסעּפ ןיא ןעקנוזרַאפ ןסעזעג עדייב רימ ןענייז געוו ןצנַאג

 ןבָאה ןעגנוניימ ערעזנוא .גנוטעברַאַאב רעד ןגעוו ,ללכב עסעיּפ רעד ןגעוו

 ...ךיז ןשיווצ וליפַא טגָאזעגסױרַא טשינ רימ

 ? גנוטעברַאַאב ןיימ ןגעוו ? עסעיּפ רעד ןגעוו סעּפע ריא טקנעד סָאװ --

 ןיא ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא רעהרַאפ ןפיוא ןעמונעג ץרַאװש ךימ טָאה --

 עשז-סָאװ .,.ןוא קעװַא ריא טנייז טכַאניב ןטכענ -- רעטַאעט ןופ סיפָא

 | ,ןגיוצעגנָא ןרָאװעג ץרַאװש זיא -- ?טשינ ךייא טלעפעג'ס

 "רַאפ ךיז טריבורּפ ךיא בָאה --- ?ץרַאװש רעטסימ ,ריא טדער סָאװ ---

 בָאה'כ :םייהַא טלייאעג ךיז ךיא בָאה ,טעּפש ןעוועג זיא'ס -- ןרעפטנע

 םעד ןגָאז ךייא לעוו'כ ?עסעיּפ רעד ךייש סָאװ .ןעדנוקעס טריפעגּפָא ךיוא

 עשירַארעטיל עטסנרע ףיוא ,ןסעיּפ עשילַאקיזװמ דימת ליּפש ךיא : תמא

 "ער ןפיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןעק'מ ןיימ'כ ...ןיבמ רעּפַאנק ַא ךיא ןיב קרעוו

 ,ןילַא ךייא ףיוא -- רקיע רעד ןוא טעטימָאק-רַאוטרעּפ

 טימ -- .טריוװיטָאמ ץרַאװש טָאה -- עמַארד עשירָאטסיה ַא זיא'ס --

 -וצפיוא יו רעקיסַאּפ ןייז ןעק סָאװ -- לארשי-תנידמ ןופ גנואײטשטנַא רעד

 ןופ ןדלעה ערעדנַא יד ןוא דוד ,ךלמה לואש ןופ עיסרעוו ענרעדָאמ ַא ןריפ
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 ? רעסעב ןייז ןעק סָאװ .ךיוא ןרָאװעג טרימערּפ ןיוש זיא עסעיּפ יד ?ך"נת

 :ןבירשעג טָאה ץרַאוװש סירָאמ

 "וצ רָאי ריפ טימ ןסָאלשעג ךיז טָאה רעטַאעט-טסנוק רעשידיי רעד;

 ןציירד ןופ תואצוה עסיורג יד ןקעד טנעקעג טשינ רעמ בָאה ךיא לייוו ,קיר

 רערעדנַאװ ַא ןרעוו טזומעג ,ןרעױדַאב םוצ ,בָאה'כ .ךָאוו ַא רַאלָאד טנזיוט

 "טסנוק םעד ךָאנ טקנעבעג רעבָא בָאה ךיא .רעדנעל ךס ַא ןיא ןליּפש ןוא

 ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז ןעגנולעטשרָאפ ענעטלעז ליפיוזַא ואוו רעטַאעט

 "וקקירוצ ןיימ ןוא קרָאי-וינ ןייק טכַארבעגקירוצ ךימ טָאה טפַאשקנעב ןיימ

 רעד זַא ,םולח ןיימ ןרעוו טריזילַאער לָאז סע זַא וצרעד טריפעג טָאה ןעמ

 רימ ןופ זַא ;עיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ַא ןרעוו לָאז רעטַאעט-טסנוק

 ךיא ידכ ,רעטַאעט סָאד ןריסנַאניפ ןופ ךָאי רעד ןרעוו ןעמונעגּפָארַא לָאז

 ,גנוריפנָא רעשירעלטסניק רעד טימ זיולב ןבעגּפָא ןענעק ךיז לָאז

 -לעזעג יד .טקַאפ ַא רַאפ רימ ןעייטש טציא !ןעשעג זיא סנ רעד ןוא;

 דיירפ סיורג טימ .גנורעטסייגַאב סיורג טימ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טפַאש

 -נָא רעד ןרעו וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ טָאבנָא םעד ןעמונעגנָא ךיא בָאה

 ןרָאװעג טרָאּפשעג טשינ ךיוא זיא'ס ,רעטַאעט-טסנוק ןטיינַאב ןופ רעריפ

 רעד, קרעװ סרעטסיירט רעזייל ןריפפיוא ןענעק וצ טלעג ןייק ןוא ימ ןייק

 -ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ ןטנַאלַאט עטסנייפ יד טימ 'גינעק-ךעטסַאּפ

 טָאה רעכלעוו טעטימָאק-רַאוטרעּפער ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא'ס .ןָאינוי

 -ער רעד .ןרעו טליּפשעג ןלָאז עכלעוו ןסעיּפ יד ןעמיטשַאב וצ טכער ַא

 ןופ ןייז לָאז גנוריפפיוא עטשרע יד זַא טמיטשַאב טָאה טעטימָאק-רַאוטרעּפ

 .רעטסיירט ,ל גרוטַאמַארד םעיינ םעד

 "טסנוק ַא ןריסנַאניפ וצ גנירג טשינ זיא טייצ רעקיטציא רעד ןיא;,

 זַא קיטיונ זיא רַאפרעד .גָאט-וצ-גָאט ןופ ןסקַאו תואצוה יד לייוו ,רעטַאעט

 ףיוא טגיל טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עסיורג יד זַא ןסיוו לָאז טפַאשלעזעג יד

 רעטַאעט-טסנוק רעד זַא ,סרָאסנָאּפס עלַא ןוא טעטימָאק םענײמעגלַא םעד

 קיסיירד סנטסקינייו רָאנ ,ןָאזעס ַא םישדח יירד זיולב טשינ ןליּפש לָאז

 ךיוא ןוא ןסעיּפ עיינ עטגָאזעגוצ ריפ יד ןבעג ןענעק ןלָאז רימ ידכ ,ןכָאװ

 "ַאפ, ,'יזנבשא רעדירב, ,!בלַאק עשָאי, :יװ ,רַאוטרעּפער ןופ ךס ַא ןעיײנַאב

 ןוא ,,סעטַאמש, ,'קוביד רעד, ,'סיז דיי ,'יבצ-יתבש, ,'יקסווָאנראק עילימ

 ,"רַאוטרעּפער םכילע םולש םעד
 ג

 ןבָאה ךיא ןוא רוקרעמ ,ץרַאװש .רעמוז ןצנַאג ַא טורעג טשינ ןבָאה רימ

 רַאפ רעדילגטימ עיינ ןפַאש וצ טייהנגעלעג םוש ןייק טזָאלעגכרוד טשינ
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 -עגנייא ןבָאה רימ .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןטיײנַאב ןופ טפַאשלעזעג רעד

 -רעמוז יד ןיא ןטרעצנָאק עלעיצעּפס טרישזנַארַא ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ טנדרָא

 פשיש ןטָארטעגפיוא ןענייז סע עכלעוו ייב ,ןלעטָאה עסיורג ןיא ,סּפמעק

 םחנמ :יוװ ,טרישזַאגנַא ןעוועג ןיוש ןענייז עכלעוו לבמַאסנַא םעד ןופ סרעל

 ,שארב ץרַאװש סירָאמ טימ ,ַאװָאנילַאק ַארָאד ,ןיסערק םירמ ,ןיבור

 ןוא ןיװרַאמ ,רעדניק יד טימ ץרַאװש ַאנַא יורפ טָאה רעמוז םענעי

 -רעבירַא טשינ ןעוועג זיא ץיה יד ,"ּפמעק רעזנוא, ןיא טכַארברַאפ .,ַאסיר

 קיטיירפ .טָאטש ןופ ןריר ךיז טלָאװעג טשינ טָאה ץרַאװש רעבָא ,ןגָארטוצ

 ,פמעק ןיא עילימַאפ ןייז וצ ןּפַאכסױרַא טשרע ךיז רע טגעלפ טכַאנרַאפ

 ןיא קירוצ טגָאיעג דלַאב ךיז ןוא טכַאנרַאפ קיטנוז זיב ייז טימ ןעגנערברַאפ

 ,ןיירַא טָאטש

 יב ןטעבעג ךיז ךיא בָאה -- ץרַאװש רעטסימ ,ּפמעק ןיא טרָאפ ---

 -ּפָא זיא רע ,ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס ! ןגרָאזרַאפ ץלַא ןיוש ןלעוז רימ --- םיא

 ןורכז ןפיוא רימ טמוק'ס ,טציוושעג ןוא רעמוז ןצנַאג ַא ןילַא רענייא ןגעלעג

 : ןסיוו לָאז'מ יאדכ זיא סָאװ דָאזיּפע ןַא

 ,ןצרַאװש ייב ןטעבעגנייא ךעלדנע ךיז ךיא בָאה .סיורג ןעוועג זיא ץיה יד

 ןוא ,קיטיירפ טָאטשנָא ,ירפרעדניא קיטשרענָאד ּפמעק ןיא ןרָאפ לָאז רע

 ;טגנילק ןָאפעלעט רעד -- טכַאנ ןטימניא .געט עכעלטע ןעורּפָא ךיז

 .י.!ץיה יד ןגָארטרעבירַא טשינ רעמ ןעק'כ ,וָאקָאלבַאי רעטסימ --

 ףיוא טעב ןופ ץַארטַאמ םעד טּפעלשעגרעטנורַא ןיוש בָאה'כ ? ןעמ טוט סָאװ

 ...טשינ ךיא ןעק ןפָאלש ...דרע רעד ףיוא ךיז רעגלַאװ'כ ...דרע רעד

 ךיז לעוו'כ ...חומ םעד טרעיוב'ס ...עסעיּפ יד ...רעטַאעט-טסנוק רעד

 ןטשרע ןפיוא ןטרַאװ ףרַאד'כ ...ירפרעדניא זיב ןרעגלַאװּפָא ױזַא ןיוש

 ? טקעוועגפיוא ךייא בָאה ךיא --- לחומ טייז . ..סָאב

 ןצרַאה םייב טמעלקרַאפ רימ טָאה'ס

 ןיא ןפורקירוצ ךייא לעושכ --- םיא ךיא גָאז -- ץרַאװש רעטסימ ---

 ,םורַא טונימ ףניפ ַא

 :טלייצרעד ריא ןוא ַאלעב יורפ ןיימ טקעוועגפיוא בָאה'כ

 טרַאװ רע ...דרע רעד ףיוא ךעבענ ךיז טרעגלַאװ ץרַאוװש סירָאמ ---

 .ןּפַאכ טלָאװעג וטסלָאװ ,ּפמעק ןיא עילימַאפ ןייז וצ ןרָאפ וצ סָאב ַא ףיוא

 ?קירוצ ןוא *ּפמעק רעזנואק וצ רַאק רעזנוא טימ ריצַאּפש ַא

 וצ טרינַאפעלעט בָאה'כ .ןָאטנָא ןעמונעג ךיז ןבָאה ךיא ןוא ַאלעב

 ןריפּפָא םיא ןעמוק רימ זַא ,זיוה ןבעל זנוא ףיוא ןטרַאװ לָאז רע ןצרַאװש

 ,ּפמעק םוצ
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 -- ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק הבוט יד ךייא לעוו'כ ,ַאלעב ,ווָאקָאלבַאי --

 -ייז רימ ,רעטרעוו ערַאבקנַאד ענייז ןרעיוא יד ןיא טציא ךָאנ רימ ןעגנילק

 ןיא טקנוּפ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז קרָאי-וינ ןייק .ןרָאפעגקירוצ דלַאב ןענ

 ,רעטַאעט-טסנוק ןטיײנַאב ןופ סיפָא ןיא ןייג וצ טייצ

 ןזיוװַאב םיוק רימ ןבָאה רעמוז ןצנַאג ַא עינַאװערָאה רעצנַאג רעד טימ

 עמוס ַא רַאפ ןטיפענעב יד ץוח) רַאלָאד טנזיוט 29 ןופ עמוס יד ןפַאש וצ

 "וקעג ןענייז ןעגנורעייטשייב ערעסערג יד ,(רַאלָאד טנזיוט 40 רעבירַא ןופ

 רימ ןעמעוו ףיוא ,טפַאשלעזעג יד ,אפוג רעדילגטימ-טעטימָאק יד ןופ ןעמ

 -ילגטימ קיניו רעייז טלעטשעגוצ טָאה ,גנונעפָאה ליפיוזַא טגיילעג ןבָאה

 10 ןופ לָאצּפָא'דילגטימ ַא טימ ,רעטַאעט-טסנוק ןטיינַאב םעד רַאפ רעד

 ןצנַאג ןכרוד ןטעליב-החנה ףיוא טקיטכערַאב ייז טלָאװ סָאװ ,רָאי ַא רַאלָאד

 טימ :עמַאלקער רעצנַאג רעד טימ זַא טביולגעג סע ךיז טלָאװ רעוו ,ןָאזעס

 טימ ;סעיצַאזינַאגרָא עטסערג יד ןופ סרעיײטשרָאפ יד ןופ גנוקילײטַאב רעד

 רעד ןיא ןפורפיוא עלַא יד טימ :עיזיוויד טפַאשנַאמסדנַאל רעלעיצעּפס ַא

 "רַאבמָאב וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה סָאװ ,עסערּפ רעשילגנע ןוא רעשידיא

 "וצנָא ןעגנולעג םיוק זנוא זיא ,רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןגעוו ןריד

 ןיא רימ ייב ךיז ןעניפעג תונובשח ,תומישר עלַא) רעדילגטימ 268 ןסילש

 ,((ויכרַא

 -דנָאקעס םעד ןשיװצ ןרָאװעג טלייטעגנייא ןענייז סטיפענעב יד ךיוא

 "טסנוק םעד ןוא ,ןַאמסָארג ןוא ןָאסבָאקיישזד ןופ טריפעגנָא ,רעטַאעט-וינעווע

 ןיא סטיפענעב ערעייז טפיוקעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עקירעביא יד .רעטַאעט

 ןטעליב יד רַאפ טלָאצעג ייז ןבָאה ןטרָאד .,ייװדָארב ףיוא רעטַאעט ןשילגנע

 יד ,רעטַאעט ןשידיא ןיא טנעצָארּפ 60 זיב 50 טָאטשנָא ,רַאלָאד רַאפ רַאלָאד

 -ַאּפ טָאה בור'ס .גנַאל -םישדח ןטעליב יד טפיוקרַאפ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא

 ,ןטעליב-טיפענעב ערעייז טפיוקעג ןבָאה ייז עכלעוו רַאפ ,ןסעיּפ יד זַא טריס

 ןגיוצרעד טשינ ןבָאה ייז זַא סרעקיטירק יד ןופ ךָארב ַאזַא טּפַאכעג ןבָאה

 טקנַאדעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד .טכַאמעגוצ ךיז ןוא ןליפַא ךָאװ עטשרע יד

 יד רַאפ טלעג טלָאצעגנייא-סיוארָאפ סָאד זיולב קירוצ יז טיע'מ סָאװ טָאג

 תואצוה ןוא חוכ ליפיוזַא טגײלעגנײרַא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד ,יִא ,ןטעליב

 ןפַאש וצ ידכ ןזיירּפ ערטסקע טנכערעג ןוא ןטעליב יד ןטײרּפשרַאפ םייב

 -יוטנַא רעד ןגעוו קידנדער טשינ ןיוש ,ןקעווצ-הקדצ ערעייז רַאפ טיפָארּפ

 גנולעטשרָאפ יד ןעז וצ טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ רעדילגטימ ערעייז ןופ גנוש

 ןעוועג ןענייז ץלַא סָאד --- ןבילבעג טשינ רכז ןייק םעד ןופ ןיוש זיא'ס ןוא

 טלָאװ רעטַאעט ןשידיא ןיא סָאד טוט ןעמ ןעוו .תונעט ענעפרָאװעגסױרַא
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 ,ייװדָארב ףיוא ,רעטַאעט ןשילגנע ןיא רעבָא ,טָאטש ןופ ןבירטרַאפ זנוא ןעמ

 ...רשכ ץלַא זיא

 ןופ גנומענרעטנוא עכעלטפַאשלעזעג יד זַא טפָאהעג ץלַא ךָאנ בָאה ךיא

 : ןעוועג זיא ןובשח ןיימ ,גלָאפרעד ַא ןייז טעו רעטַאעט-טסנוק ןטיײנַאב םעד

 ,רעטַאעט-רַאטרעּפער ַא ןופ דוסי ַא ףיוא טלעטשעג זיא'ס יװ גנַאל ױזַא

 -רעטַאעט-טסנוק ןופ ןסעיּפ עטסואווַאב יד ןכָאװ רָאּפ עדעי ןליּפש טעוו'מ

 "תושק תולחתה לכ; :ךָאד טגָאז'מ .ןעמערַאװעצ סע ךיז טעװ ,רַאוטרעּפער

 (רעווש זיא ביוהנָא רעדעי)

 ,ןָאדרָאג יאול ,ןינַאכ םוחנ ,קעשטנָאב .ש ,לַאגיס סיאול :ןרָאטקעריד יד

 -עגרעביא סצרַאװש סירָאמ) לרױּפטַאר ירעה ,קַאלוק דיווייד ,גרעבנירג ;י

 ר"ד :קריוב םעס ,דלָאנרַא יישזד ,גנַאפנעשריה סקעלַא ,(טניירפ רענעבעג

 -גערע םייח ;"לַאנרושז-ןעגרָאמ-גָאט, ןופ רָאטקַאדער-רעטַאעט ,ןילדרעווס .נ

 רעד ןופ ןָאסלעקוי ןבואר ;?סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער-רעטַאעט ,ךייר

 גנומענרעטנוא עכעלטּפַאשלעזעג יד זַא ןטלעװ טרעקעג ןבָאה ?טייהיירפ ;

 ,גלָאפרעד ַא ןייז לָאז
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 סירָאמ :ןופ ןענַאטשַאב זיא רעטַאעט-טסנוק ןטיײנַאב ןופ עּפורט יד

 ,ַאװָאנילַאק ַארָאד ,ןיסערק םירמ ;רָאסישזער ןוא רעליּפש-טּפיױה ,ץרַאװש

 סיצנערפ ,ַאנימָאז ַאינָאס ,דלָאגניג הרש ,סילַאיב ַאטעזָאר ,הנשוש זוָאר

 ,ַאדנעיַאז דנומדע ,רעגרעב ווַאטסוג ,ןיבור םחנמ ,ןיוודוג ַאניג ,ץרַאװש

 "נַאז בקעי ,רעשיפ בקעי ,גרעבסַארטש השמ ,יקסניבוד לדוי ,קַאז לטפעש

 ,סרעצנעט ןוא ןטסילָאר-ןדָאזיּפע 24 ץוח ,רעטכעש ןָאעל ,ןעלע דוד ,רעג

 ןוא סעיצַארָאקעד :ַאשזדיד ַאלעב :עיפַארגָאערָאכ :עדנוקעס םולש :קיזומ

 ןוא ןַאמטּפיײג ןטיינ :סרעבָארעדרַאג ; ןיקסַאר לואס ןופ טנכייצעג ןעמויטסָאק

 -רַאמ : ףליהעג ; גרעבסַארטש השמ : רָאטקעריד רעשינכעט : גייווצנעזָאר ינעב

 :סטיפענעב ;רוקרעמ ףלָאװ :יטיסילבוּפ ;ריאמ ןב :רעדיל :ץרַאוװש ןיוו

 -דַא :ןַאמטָאר ירַאל ןוא ןײטשדלָאג זוָאר :סרעריסַאק ;רעוװָאשערק סקַאמ

 סקַאמ :קעטָאילביב :רעניטס לקיימ :רָאטקָאד ;גינָאה סירָאמ :טַאקָאװ

 ,רעדנעלדירפ

 ?;טפאשלעזעג יד זיא רעוו

 -לעזעג יד זיא רעװ, לּפעק םעד רעטנוא לקיטרַא רעטקורדעג ןיימ

 : טנעיילעג ךיז טָאה ,7? טפַאש
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 ןשידיי ןופ בצמ םעד ןגעוו טדערעג ןוא ןבירשעג ןעמ טָאה גנַאל"ןרָאי;

 יד זַא ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןעמ זיא דימת ןוא עקירעמַא ןיא רעטַאעט

 -עלטפַאשלעזעג ַא זיא םעלבָארּפ ןטקיטייועגנָא םעד וצ האופר עקיצנייא

 ! רעטַאעט רעכ

 "צעל יד ןיא ךרוד טבעל רעטַאעט עשידיי סָאד סָאװ סיזירק םעד ןיא;

 לַאװסױא רעייז רַאפ ןרָאטקעריד יד ןרָאװעג טקידלושַאב ןענייז ןרָאי עט

 -ער יד ןרָאװעג טקידלושַאב ךיוא ןענייז סע .רַאוטרעּפער-ןסעיּפ םעד ןופ

 -כערַאב ןָא לָאמטּפָא ןוא טכער טימ לָאמטּפָא --- סרעליּפשיוש יד ,ןרָאסישז

 -ַאב עלַא יד ןעמונעגנָא עיסעּפָארּפ-רעטַאעט יד טָאה לַאפ ןדעי ןיא ,גנוקיט

 ןבעגעגוצ לַארטַאעט רעדעי טָאה ןצרַאה ןיא ףיט לייוו ,הבהאב ןעגנוקידלוש

 ןוא ןבעל שידיי רעזנוא ןופ גייווצ-רוטלוק ַא זיא רעטַאעט עשידיי סָאד זַא

 ןוא טפַאשלעזעג רעד וצ ךעלטרָאװטנַארַאפ שילַארָאמ זיא רעלטסניק רעדעי

 ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד וצ

 תוכייש ןיא 'טפעשעג, טרָאװ סָאד ןעגנילק טשינ לָאז סע שיאַאזָארּפ יווע

 זיא רעטַאעט זַא ןעזנייא ,לכ-םדוק ,ןעמ זומ ,סרעלטסניק ןוא טסנוק טימ

 ,הסנכה ןוא האצוה ,גנוריטסעווניא טימ :ןטפעשעג עלַא יו טפעשעג ַא טרָאפ

 האצוה יד טשינ טקעד הסנכה יד ביוא זַא טײטשרַאפ ןַאמסטפעשעג רעדעי

 הגרדמ רעשירעלטסניק רעטסכעה רעד ףיוא ןייטש רעטַאעט סָאד געמ --

 ןעמ ןעק ןטפעשעג ערעדנַא ייב ,ןבָאה טשינ םויק ןייק טפעשעג סָאד ןעק --

 רעבָא .טפעשעג-רעטַאעט ןשידיא ןיא טשינ רעבָא ,טעשזדוב םעד ןריסנַאלַאב

 -- טרעדָאפ יז ןדנעטשמוא טימ טשינ ךיז טנכער גנוניימ עכעלטנפע יד

 .ןובשחו ןיד -- טכער טימ ןוא

 ןופ סרעייטשרָאפ עשידיי יד קנַאד ַא .טכַאװרעד טָאה טפַאשלעזעג ידע

 סעיצַאזינַאגרָא עקיטעטליואוו ,עלַאנָאיצַאנ ,עלערוטלוק יד ןופ ,עסערּפ רעד

 -ַאב רעד זיא ,םידיסח-רעטַאעט עסייה ןבילברַאפ ןענייז עכלעוו ,םידיחי ןוא

 -ידיי רעד ןופ טעטלַאװרַאפ ןוא טריסנַאניפ ,רעטַאעט-טסנוק רעשידיי רעטיינ

 ,טייקכעלקריוו ַא ןרָאװעג ,קרָאי-וינ ןיא טפַאשלעזעג רעש

 "רעק עקיטכיוו ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא טעטימָאק-לַארענעג רעזנוא וצ,

 זיא סע .'עיזױויד-ןטפַאשנַאמסדנַאל עטקינייארַאפ יד, זיא סָאד ,טפַאשרעּפ

 יד ץלַא ךָאנ ןענייז רעטַאעט ןשידיי ןופ ןייב"ןקור רעד זַא דוס ןייק טשינ

 עקיטעטליואו ערעייז תבוטל ןפיוק סעיצַאזינַאגרָא יד סָאװ סטיפענעב

 רָאג ןריפכרוד טרּפ םעד ןיא ןעק !עיזיוויד-טפַאשנַאמסדנַאל, רעזנוא .ןקעווצ

 ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןכעלטפַאשלעזעג םעד תבוטל עיסימ עקיטכיוו ַא

 .ץרַאװש סירָאמ ןופ גנוריפנָא רעשירעלטסניק רעד רעטנוא



 25 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 םעד טימ טריפעגנָא ץרַאװש סירָאמ טָאה רָאי קילדנעצ יירד רעביא,

 -ײלּפ ענעגייא ענייז ףיוא קידנגָארט ,קרָאיײ-וינ ןיא רעטַאעט-טסנוק ןשידיי

 רעד רַאפ תוירחא ןוא גרָאז עלעיצנַאניפ יד ךיוא יו ,עשירעלטסניק יד סעצ

 זיא ץרַאװש סירָאמ טימ רעטַאעט-טסנוק עשדיי סָאד .גנומענרעטנוא רעצנַאג

 עשידיי רַאפ לגיּפש רעד ;טלעװירעטַאעט רעד ןופ לדנייש סָאד ןעוועג

 "ןינ ןיא בושי ןשידיי םעד דובכ סיורג טכַארבעג טָאה סָאװ ,סרעלטסניק

 ,עשּפיה ןעוועג ןענייז רעטַאעט-טסנוק ןיא תוסנכה יד ,םוטעמוא ןוא קרָאי

 -גליּפש ,ןטסולרַאפ עסיורג טימ ןסילש ךיז טזומעג רעטַאעט סָאד טָאה ךָאד

 ,ןגלָאפרעד עשירעלטסניק עטסערג יד קיד

 יד ןדנואוושרַאפ זיא קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט-טסנוק ןופ ןסילש ןטימ;

 רעד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע .סַאג-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ טייקידבוט-םוי

 ןעמ זיא קרָאיײװינ ןיא סרעטַאעט 12710 יד ןופ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ץנַאלג

 ןכָאװ 12 זיב 10 ןופ ךיז ןרעטַאמ ייז ןוא ,ייווצ רעדָא םענייא ייב ןבילבעג

 ,ןזָאלרַאפ ןוא טנלע טליפרעד ךיז טָאה ךַאפ-רעטַאעט רעצנַאג רעד .,ןָאזעס ַא

 ןשידיי ןופ טכיל סָאד ןיא רָאי ריפ עצנַאג סָאװ טקַאפ רעקירעיורט רעד

 יד ביוא זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה ,ןשָאלרַאפ ןעוועג רעטַאעט-טסנוק

 ןייז לָאז רעטַאעט-טסנוק רעשידיי רעד זַא םעד וצ טזָאלרעד טפַאשלעזעג

 ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיאס זַא ןמיס ַא זיא ,ץנעטסיזקע רָאי 20 ךָאנ טכַאמרַאפ

 -ידיי רעלענָאיסעּפָארּפ רעד .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןטסנרע ןַא רַאפ

 ךָאנ טכַאמעג טָאה סָאד ןֹוא שואי ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רעלטסניק רעש

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ בצמ םעד רעשיגַארט

 רעזייל ןופ גנוריפפיוא סצרַאװש סירָאמ ןופ גנונעפערעד רעד טימ,

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא ,!גינעק ךעטסַאּפ רעד, קרעו טרימערּפ סרעטסיירט

 "טסנוק ןשידיי ןטיינַאב םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק רעטשרע רעד

 ןופ תוירחא יד :לטיּפַאק עטייווצ סָאד טמוק טציא .עקירעמַא ןיא רעטַאעט

 .עיצוטיטסניא-רוטלוק עקיטכיוו יד-טָא ןטלַאהוצסױא טפַאשלעזעג רעד

 יד זַא תועט םעד ןכַאמ טשינ רָאט ןעמ ?טפַאשלעזעג יד זיא רעו ןוא;

 -יוועג ַא ףיוא רָאנ טגיל רעטַאעט-טסנוק ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ תוירחא

 רעזנוא ןופ דיי רעדעי !טפַאשלעזעג -- ךיז טפור עכלעוו ,ןדיי עּפורג רעס

 סָאד ,רוטלוק עשידיי יד ןעמעוו ,םוטעמוא ןוא קרָאי-וינ ןיא ,בושי ןסיורג

 ביוחמ זיא ,רעייט ןוא ביל זיא טסנוק-רעטַאעט עשידיי יד ןוא ןושל עשידיי

 ןופ לָאצּפָא ןכעלרעי ַא טימ דילגטימ רעוויטקַא סלַא ןסילשוצנָא ךיילג ךיז

 טימ ,(ןטעליב ףיוא תוחנה וצ טקיטכערַאב ןענייז רעדילגטימ) רַאלָאד ןעצ
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 רעטַאעט-טסנוק ןטיײנַאב םעד ןופ םויק םעד ןרעכיזרַאפ רעדעי ןעק םעד

 ,ןרָאי עגנַאל רַאפ ןוא ןָאזעס ןקיטציא םעד רַאפ

 "! טפַאשלעזעג עשידיי יד ןענייז ןדיי עלַא :ןעקנעדעג רימָאל;

= 
 טשינ ךיא בָאה עניב רעשידיא רעד ףיוא ערעירַאק רעצנַאג ןיימ ןיא

 רעטשרע רעד וצ עּפורט רעצנַאג רעד ןופ טעברַא עוויסנעטניא ַאזַא ןעזעג

 "ןכָאװ טריטעּפער טָאה'מ .רעטַאעט-טסנוק ןטיינַאב םעד ןופ גנוריפפיוא

 טשינ ידכ .גנוקיטיגרַאפ זיא טשינ רעכלעוו ןָא ,ןטנװָא ןוא געט עצנַאג גנַאל

 טרישזַאגנַא ךיז סרעליּפשיוש יד ךיוא ןבָאה ,תואצוה יד ןרעסערגרַאפ וצ

 -יטכיוו יד טליפעג טָאה רעליּפשיוש רעדעי .תוריכש עטסלַאמינימ יד רַאפ

 וצ קלח ַא ןגָארטוצ טלָאװעג ןוא וטפיוא-רעטַאעט ןשירָאטסיה םעד ןופ טייק

 ,רעטַאעט-טסנוק ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןרילבַאטע ןפלעה

 גנוריפפיוא רעד ףיוא טכַאנ ןוא גָאט טעברַאעג טָאה ץרַאװש סירָאמ

 ןיא ןגירק *טלָאזעג; טָאה רע סָאװ תוריכש ענייז ."גינעק-ךעטסַאּפ, ןופ

 ןגָארקעג טלָאװ רע סָאװ עמוס רעד יבגל זיולב שוביש ַא ןעוועג זיא ,ןָאזעס

 וצ ןבעל ןצנַאג ןיא ןעגנַאגעג זיא ןצרַאװש ,עסערּפמיא רעטַאוװירּפ ַא ןופ

 ,רעטַאעט-טסנוק ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ רָאטקעריד רעשירעלטסניק רעד ןייז

 -רעּפער םעד ןטעברַאפ רימ ןבָאה ןבָארּפ-לַארענעג יד ןופ רענייא וצ

 -לארענעג םעד ןֹופ םינקסע עוויטקַא יד ןופ עקינייא ןוא טעטימָאק-רַאוט

 רעטסערג רעד טימ טגָאזעגסױרַא ךיז ייז ןבָאה עבָארּפ רעד ךָאנ ,טעטימָאק

 רעד רַאפ ץלָאטש ַא ןוא דובכ ַא ןייז טעוו גנולעטשרָאפ יד; : גנורעטסיײגַאב

 םעד רַאפ ףמואירט ַא ןוא רעטַאעט-טסנוק ןכעלטפַאשלעזעג ןֹופ גנונעפערעד

 ,טרעהעג ןרעיוא עניימ ןבָאה ןעגנוקרעמַאב יד ."ץרַאװש סירָאמ רָאסישזער

 "וויטוקעזקע סלַא ןעזעג טשינ עסעיּפ רעד ןופ עבָארּפ יד בָאה ךיא

 ןופ רעטלַאװרַאפ-לַארענעג ןוא טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג ןופ רַאטערקעס

 בָאה םעד ץוח ,"ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצק גונעג טַאהעג ךיא בָאה ,רעטַאעט

 -עלטסניק םעד טימ ךיז ןשימ וצ טשינ :ךַאמּפָא ןיימ ייב ןטלַאהעג ךיז ךיא

 ,גנומענרעטנוא רעד ןופ לייט ןשיר

 :ןָאטעג ץעביק ַא ָאי אקווד ץרַאװש רימ טָאה ןבָארּפ יד ןופ רענייא ייב

 טנייז ריא ,תמא ?וָאקָאלבַאי רעטסימ ,סיוא זנוא ריא טדיימ סָאװ ---

 ךיוא ריא טָאה ןגעווטסעדנופ ,ּפָאק רעייא ףיוא גונעג טָאה ריא ,ןעמונרַאפ

 ןוא רימ ןבעל ָאד-טָא ןצעזקעװַא ךיז ,עניב רעד ףיוא ןעמוקפיורַא טגעמעג

 רַאפ לַארטַאעט ַא ךָאד טנייז ריא .סיוא ןיוש טעז עסעיּפ יד יו ןקוקוצ ךיז

 ?גנוריפפיוא רעד ןגעוו ןגָאז וצ טָאה ריא סָאװ ןרעה רימָאל ,ןרָאי ליפיוזַא
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 -סױרַא ךיז ךיא בָאה --- ? ץרַאװש רעטסימ ,תורצ ךיז ריא טכוז סָאװ --

 -רַאפ ךיא זַא ךָאד טסייו ריא -- ץיוו ַא טימ גנודַאלנייא ןייז ןופ טיירדעג

 ףיוא ןיבמ ַא ךיא ןיב -- רנַאשז ןרעטכייל ןופ רעטַאעט טימ רָאנ ךיז םענ

 ןופ ךָאנ ןעק ,תוניבמ ןיימ ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז טעו ריא ביוא ? רוטַארעטיל

 "געט; טימ עטערעּפָא עשירָאטסיה ַא ןעמוקסיורַא עמַארד רעשירָאטסיה רעד

 ..."עשרעמ ןֹוא עגנעזעג ,עצ

 ַא טימ ןסָאשעגסיוא ןבָאה עפורט רעצנַאג רעד טימ ץרַאוװש סירָאמ

 .רעטכעלעג ןקיכליה

 "ירעביפ ץלַא ,ערעימערּפ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ רעטנענ סָאװ

 רעד ןופ גלָאפרעד םעד רַאפ עטסכעלגעמ סָאד ןָאטעג רערעדעי טָאה רעש

 רעד .קיזמ עטסַאּפעגוצ עקיצרַאה ןפַאשעג טָאה עדנוקעס םולש .,עסעיּפ

 גרעבסַארטש השמ רָאטקעריד-עניב רעשינכעט ןוא רעליּפשיוש רעטבַאגַאב

 -סילַאער ןעמוקסיורַא לָאז עיצקורטסנָאק-עניב יד זַא ןבעגעג-גנוטכַא טָאה

 ךָאנ רע טָאה ןטכילפ-עניב עטריצילּפמָאק ענייז ץוח ,שירעלטסניק ןוא שיט

 .עלָאר עקיטכיוו ַא עסעיּפ רעד ןיא טליּפשעג ךיוא

 .קעטנָאיַאמ ַא טסָאקעגּפָא טָאה עמַאלקער ,ןעמויטסָאק ,סעיצַארָאקעד יד

 רימ .,.ןבילברַאפ טשינ ןיוש זיא קנַאב רעד ןיא סנַאלַאב רעסיורג ןייק

 סעיצַאזינַאגרָא יד ןענייז רעמוז ןכרוד סָאװ םעד טימ טסיירטעג ךיז ןבָאה

 רעד ךָאנ דלַאב רעבָא רַאפרעד .עיצַאקַאװ ףיוא ןרָאפ םידיחי .,ויטקַא טשינ

 עיינ ןגירק טשרע רימ ןלעװ טלָאמעד -- "גינעק-ךעטסַאּפ; ןופ ערעימערּפ

 -ַאב םעד ןרידיסבוס ןפלעה ןלעוװ עכלעוו רעדילגטימ עיינ ןוא סרָאסנָאּפס

 -רעד ,ןָאזעס ןטשרע םעד ןעמוקרעביא זיא רקיע רעד ,רעטַאעט-טסנוק ןטיינ

 ךיוא ךָאד זיא םיור, ןעמעלַאכָאנ .טרימשעג יו ןייג ןיוש סע טעװ ךָאנ

 "! גָאט ןייא ןיא ןרָאװעג ןריובעג טשינ

 :סיפָא ןיימ ןיא ןָאפעלעט רעד טגנילק ערעימערּפ רעד רַאפ ךָאװ ַא

 ץרַאװש רעטסימ .ץרַאװש יורפ ,ַאנַא זיא סָאד ,ווָאקָאלבֲאי רעטסימ --

 זנוא וצ ףױרַא טמוק ןוא טוג ױזַא טייז .קיטכיוו רעייז זיא'ס .ןעז ךייא ליוו

 .ךייא טעב'כ ,זנוא ןשיווצ ןביילב שינעגעגַאב רעזנוא לָאז ,זיוה ןיא

 בָאה ,םינּפ ןייז קידנעעזרעד ןוא ןיוה ןיא ןצרַאװש וצ קידנעמוקניײרַא

 ןעשעג זיא סקידהרצ סעּפע זַא טליפרעד דלַאב ךיא

 -- ןטעברַאפ ץרַאװש ךימ טָאה -- 'װָאקָאלבַאי רעטסימ ,ךיז טצעז ---

 וצ טשינ ךייא רעװשרַאפ'כ ,ךַאז עקיטכיוו א רעייז ןלייטטימ ךייא ףרַאד ךיא

 רעטסימ .ןַאלעב רעייא רַאפ טשינ וליפַא ,ןּפיל ערעייא ףיוא סע ןעגנערב

 ףיוא עלַא עקַאט ןענייז רימ ...ןיב ךיא ,ןיימ'כ ...ןענייז רימ ,ווָאקָאלבַאי
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 ,תמא םעד ןלייצרעד ךיא זומ ןוװָאקָאלבַאי ,ַאנַא יורפ ןיימ וצ טגָאזעג בָאה'כ

 ךַאמ טכענ עצנַאג ,טוג טשינ ךיא ליפ טייצ עטצעל יד ..,.ןסיוו סע זומ רע

 "נָא ןוא ןלָאװשעג ,טעז ריא ...סיפ עניימ .,.וצ טשינ גיוא ןייק טימ ךיא

 -ָארּפ ַא ,רָאטקָאד ןסיורג ַא ייב ןעוועג טנייה ןיב ךיא . . ,זָאלג יוװ ןלָארדעג

 לייו ,סיפ עדייב ףיוא ןרירעּפָא ןיוש ךימ זומ ןעמ זַא טלַאה רע ! רָאסעּפ

 :ט'הנעטעג םיא וצ בָאה'כ .עטכעלש ַא רעייז זיא עיצַאלוקריצ-טולב יד

 טסייוו ריא ,ונ !רעטַאעט-טסנוק !ערעימערּפ ַא ברע זיא'ס ,רָאסעּפָארּפ רעה

 רע .טנַאװ רעד וצ דער ןוא םיא וצ דער .,ןענייז ןרָאסעּפָארּפ יד יו ךָאד

 ךימ זומ ןעמ -- רע טגָאז -- ךעלרעפעג-סנבעל זיא'ס :סנייז ייב ךיז טלַאה

 לָאז'ס ןעוו !ערעימערּפ יד ? ןעמ טוט סָאװ ! רימ זיא ייוו ...ןרירעּפָא ןיוש

 טניימ ,לַאטיּפסָאה ןיא ןעמונעג ךימ טָאה'מ זַא גנַאלק ַא סױרַא טציא טקנוּפ

 !רעטַאעט-טסנוק ןטיינַאב ןכעלטפַאשלעזעג ןפיוא דרע עטעּפָאל ַא ךָאד סע

 רעבָא ...טקָארבעגנײרַא טלעג ליפיוזַא .,,טגײלעגנײרַא ןבעל ליפיוזַא ,יוא

 טעװ ערעימערּפ יד ,ןבעל ןיימ וצ זיא ייוו ...,זַא טלַאה רָאסעּפָארּפ רעד

 ... סייוו'כ ...,תוביס עשינכעט בילוצ זַא ןריסנָאנַא טעוו ריא ,ןגײלּפָא ןזומ ןעמ

 ַא טריורעזער ךיא בָאה ,קרָאיװינ ןיא ןסיוורעד טשינ ךיז לָאז'מ ידכ

 ןוא העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז ךיא בָאה גָאט ןצנַאג ַא .תורצ עסיורג

 טי

 ןרירעּפָא ...ןעמָאנ רעדנַא ןַא ףיוא ,עיפלעדַאליפ ןיא רעמיצ-לַאטיּפסָאה

 ַאזַא וצ ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,ריא טגָאז סָאװ ,ונ ,,.ןטרָאד ךימ ןעמ טעוװ

 ? קילגמוא ןקידמיצולּפ

 .ןושל ןָא ןבילבעג ןיב'כ .ןגיוא יד רַאפ ןרָאװעג רעטסניפ רימ זיא'ס

 טָאה ריא -- טלמַאטשעגסױרַא םיוק ךיא בָאה -- ץרַאװש רעטסימ --

 רעייז עקַאט זיא רעטַאעט-טסנוק רעד ,תמא !טעילעמשטירּפ ןצנַאגניא ךימ

 רָאסעּפָארּפ רעד ביוא .קיטכיוו ױזַא טקנוּפ זיא ןבעל רעייא רעבָא ,קיטכיוו

 ןלעטשַאב סָאד רעבָא ...טדערעגּפָא ךָאד זיא ןרירעּפָא זומ ןעמ זַא טגָאז

 ...טשינ ךיא טלַאה םעד ןופ -- לַאטיּפסָאה רעיפלעדַאליפ ַא ןיא רעמיצ ַא

 רעד ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ וצ טשינ זיא ,ךיא קנעד ,ןָאט ָאי טפרַאד ריא סָאװ

 ריא טסייוו ,גנוניימ ַא ךָאנ ןרעהסיוא ףרַאד'מ .,רָאסעּפָארּפ ןייא ןופ גנוניימ

 לקיימ רָאטקָאד-רעטַאעט םעד ,טניירפ רעזנוא וצ ןרינָאפעלעט רימָאל ,סָאװ

 "יס רעד ןיא ןעלדנַאה וצ יױזַאיװ ןבעג-הצע ןַא ךייא רע לָאז ןוא ,רענייטס

 "מוא יד טימ ןענעכער ךיז טעװ רע ,טניירפ-רעטַאעט ַא זיא רע ,עיצַאוט

 .טשינ עגַארפ ןייק ךָאד זיא ,ןרירעּפָא ןומ טעװ ןעמ ביוא רעבָא .ןדנעטש

 ,דוסב טיזיוו רעזנוא ןטלַאה ךיוא טעװ רע

 זנוא רע טָאה ,ןײלַא ךיז ףיוא ןלעטש טלָאװעג טשינ טָאה רענייטס רייד
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 רָאסעּפָארּפ רענעי .ןטסילַאיצעּפס-סופ ענייז ןופ םענייא וצ טריפעגקעווַא

 סָאד זיא לייוורעד :ןעוועג זיא גנוניימ ןייז ןוא ןצרַאװש טרינעמַאזקע טָאה

 -גייא סָאד .עיצַארעּפָא ןַא ןָא ןיגַאב ךיז ןעק'מ ןוא רַאפעג-סנבעל ןייק טשינ

 -עמוג יד .ןקָאז ענעמוג רָאּפ ַא :זיא טרידנעמָאקער ָאי טָאה רע סָאװ עקיצ

 ןיא סיפ עדייב ףיוא עיצַארעּפָא ןַא ןופ ןצרַאװש טעװעטַארעג ןבָאה ןקָאז ענ

 ןיא ,"גינעק-ךעטסַאּפ, ןופ ערעימערּפ רעד ברע ,לָאטיּפש רעיפלעדַאליפ ַא

 -עטַארעג זַא ןטלַאהעג טָאה ,רעדיװ ,ץרַאװש ,רעטַאעט-טסנוק ןטיינַאב םעד

 ,רָאסעּפָארּפ ןייא ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ וצ טשינ : הבוט-הצע ןיימ םיא טָאה טעו

 ַא ןליּפש לעװ ךיא זַא ,וָאקָאלבַאי ,ןבעגוצ ןזומ רעבָא טעװ ריא --

 ךלמה לואש -- טלציוועג ץרַאװש ךיז טָאה -- "גינעק-ךעטסַאּפ, םענרעדָאמ

 ! ןקָאז ענעמוג טימ

 ערעימערּפ יד

 זיא "גינעק-ךעטסַאּפ, ןופ ערעימערּפ רעד וצ םוקילבוּפ ןופ בור סָאד

 ןוא רעשידיא רעד ןופ סרעקיטירק:-עמַארד ןוא סרעיײטשרַאפ ןופ ןענַאטשַאב

 -ָאק ןופ :עטמַאַאב-טָאטש עקיטכיוו ,ענעדַאלעגנייא ןופ ;עסערּפ רעשילגנע

 .עיזױװיד-ןטפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ סרעייטשרָאפ ןוא ןרָאטקעריד-טעטימ

 ,רָאטקעריד-גנוטלַאװרַאפ סלַא ,ךיא בָאה רעטַאעט ןיא ןעמוקניירַא םייב

 טייו זיא גנומיטש יד זַא טליפרעד דלַאב בָאה'כ .םלוע םעד ןעמונעגפיוא

 טריפעגנָא זיא רעמוז ןכרוד זַא טסואוועג ןבָאה רימ ,קידבוט-םוי ןייז וצ ןופ

 ןגעק ןוא רעטַאעט-טסנוק ןטיינַאב םעד ןגעק קיטילָאּפ עקיליב ַא ןרָאװעג

 טכוזעג ןבָאה ןטעליב עיירפ ףיוא טסעג ענעמוקעגנָא יד .ץרַאװש סירָאמ

 .גנַאהרָאפ רעד ףױרַא זיא'ס רעדייא ךָאנ תומינּפ

 ןדַאפדלָאג םהרבא ןופ ןרוטּפלוקס טלעטשעגסיוא רימ ןבָאה עיאפ ןיא

 ןופ רוטּפלוקס ַא ;ןַאמלעדוג ןופ ןפַאשעג ,םכילע-םולש ןוא ןידרָאג בקעי

 ןופ ,ץלָאה ןופ טצינשעגסיוא טסויב ַא ;גרעבנעזייא ןופ ןפַאשעג ,ץרּפ ,ל .י

 ,ץרַאװש סירָאמ ןופ ,רָאמרַאמ ןסייוו ןופ טסויב ַא ; ןאמייב ןופ ,רעלדַא .ּפ בקעי

 -רעּפ-רעטַאעט ןוא -רוטלוק ערעדנַא ןופ רעדליב ךיוא .רָאקוד ןופ ןפַאשעג

 "המיבה; רעד ייב טציא ךיז ןעניפעג רעדליב ןוא ןרוטּפלוקס יד) ןטייקכעלנעז

 ,(לארשי תנידמ ןיא

 : ןעגנוקרעמַאב טרעהעג ךיז ןבָאה'ס

 ןוא יד ןופ ןרוטּפלוקס יד טלעטשעגסױרַא טשינ ןעמ טָאה סָאװרַאפ ---

 עכלעוו רַאפ) רעדליב ןוא ןרוטּפלוקס יד ;טרעלקרעד בָאה'כ ? סרעביירש יד
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 םינינב יד ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז (טלָאצַאב טָאה ץרַאװש סירָאמ

 ןבָאה ןרָאיא עטצעל יד ןיא .רעטַאעט-טסנוק רעד ןענופעג ךיז טָאה'ס ואוו
 רעד קנַאד ַא .וינעווע-דנַאקעס ףיוא רעלעק-ןליוק ַא ןיא טרעגלַאװעג ךיז ייז

 ןעוװעטַארוצּפָא ןעגנולעג זיא רוקרעמ ףלָאװ ןוא גרעבסַארטש השמ ןופ ימ

 ןלעטשוצסיוא רעדיוו ייז ידכ ,ןטכיררַאפ ןוא ןקינײרּפָא יז ,ןרוטּפלוקס יד

 טָאה גנורעלקרעד ןיימ .רעטַאעט-טסנוק ןטײנַאב םעד ןופ עיִאפ םעד ןיא

 "וצ ןבעגעג טשינ ןבָאה סָאװ ,טסעג עכעלטפַאשלעזעג יד טקידירפַאב טשינ

 יד טימ טיירדעג ןבָאה ייז .גנומענרעטנוא-רוטלוק רעד רַאפ לקינ ַא רעייטש

 !רעטַאעט רעכעלטפַאשלעזעג ַא סעּפע ךָאד זיא'ס :םיתב"ילעב השעמ ,זענ

 ?ייז טשינ ביוא ,טפַאשלעזעג יד זיא רעוװ ןוא

 ןביוהעגנָא דלַאב ךיז טָאה ס .טצעזעגסיוא םלוע רעד ךיז טָאה ךעלדנע

 : טסעטָארּפ ַא

 -תינולּפ ןייז טימ טצעזעגקעװַא *ינולּפ ןב ינולּפ, ןעמ טָאה סָאװרַאפ ---

 םיא טמוק סָאװרַאפ ?ןטניה ןופ עטתינולּפ ןיימ טימ ךימ ןוא טנרָאפ ןופ עט

 ...,?רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג ?ןיימ, ןיא רימ ןופ דובכ רעמ

 זיא ךָארב רעד זַא טסואוועג ןיוש ךיא בָאה טקַא ןטשרע ןכָאנ דלַאב

 ,עפורט רעד ןופ ןעמַאד יד רַאפ ןעמולב טיירגעגוצ ןבָאה רימ ! קיטרַאפ

 -ָארק עקיסייב ןובשח רעזנוא ףיוא ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןטייז עלַא ןופ רעבָא

 -ָאריא טימ טקוקעגנָא ךימ ןבָאה ןגרוטַאמַארד עקינייא .ןעגנוקרעמַאב עוועּפ

 : עיצקַאפסיטַאס ןוא עינ

 -פיג ערעייז ןופ טנעײלעגרעטנורַא ךיא בָאה -- !ךייא ףיוא טכער --

 ריא טעװ ? קרעװ ןיימ ןליּפש טלָאװעג טשינ טָאה וינעצרַאװש .ןקילב עקיט

 !דרע רעד ןיא ףיט ןלייא ןיינ ןגיל טציא

 גרוטַאמַארד רעיינ ַא ? טסולגרַאפ ךייא ךיז טָאה "?גינעק-ךעטסַאּפ, ַא --

 !ךייא ףיוא טכער ?סױרַא לדָאנ ןופ טשרע

 טריסַאּפ'ס יװ ,טּפעלשרַאפ ךיוא גנולעטשרָאפ יד ךיז טָאה תורצ יד וצ

 טשינ לָאז טקַא רעטייווצ רעד טוג יוװ זַא טסואוועג בָאה'כ ,סערעימערּפ ייב

 "גייפ , עסיוועג .ןעוועג זיא ױזַא ןוא ,ןייז ןח-אשונ טשינ ןיוש סע טעװ ,ןייז

 יז .גנולעטשרָאפ רעד ןופ ףוס ןזיב טרַאװעג טשינ וליפַא ןבָאה "?סרעקעמש

 ,טקַא ןטייווצ ןטימניא רעטַאעט סָאד טזָאלרַאפ וויטַארטסנָאמעד ןבָאה

 ךָאנ ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה ץרַאװש סירָאמ ןגעק םערוטש רעד

 וצ תונעט עצנַאג טַאהעג טָאה'מ .רעטַאעט ןופ עיָאפ ןיא גנולעטשרָאפ רעד

 : ךיוא רימ

 טלָאז ,ןרָאי ליפוזַא רַאפ לַארטַאעט ַא ,ריא ? טסייה סָאװ ,וװָאקַאלבַאי --
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 ןליפַא ךיז בָאה'כ ,ןגיוושעג בָאה ךיא 1 עסעיּפ יד-טָא ןליּפש לָאז'מ ןזָאלרעד
 ןםעד ןגעוו ןגָאז וצ טַאהעג טשינ ןיטולחל בָאה ךיא זַא טרעפטנערַאפ טשינ
 עג טלייװרעד זיא םעד ףיוא זַא ,עסעיּפ רענעי רעדָא רעד ןופ לַאװסיױא
 ,טעטימָאק-רָאוטרעּפער רעלעיצעּפס ַא ןרָאװ

 ךיז זיאס ,ןצרַאװש סירָאמ ףיוא ןעוועג זיא תונמחר רעטסערג רעד
 -רָאפ רעד ךָאנ םיא ןסירגַאב וצ טָאטשנָא ,ץרַאה ןייז ןלעטשוצרָאפ טכייל
 -סױרַא זיא רע ןעוו .. .ןעקנַאד ןוא ןדער טריבורּפ ןיילַא רע טָאה ,גנולעטש
 -עג ענייז זיולב טרַאװעג םיא ףיוא ןבָאה ,עניב רעד רעטניה ןופ ןעמוקעג
 ,,.םיהַא קעװַא ןוא טלסײרטעגּפָא ךיז ןבָאה ערעדנַא יד .טניירפ עטלייצ

 "גינעק-ךעטסַאּפא עסעיּפ יד זיא סרעקיטירק-רעטַאעט עלעיציפָא יד
 -וצסורַא טכער עקידנעטשלופ יד טַאהעג ןבָאה ייז .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ
 ,ןפלָאהעג טשינ רעכיז סע טָאה עסַאק רעד וצ רעבָא .גנוניימ רעייז ןגָאז

 -גיִז ,י ,י ןופ *יזנכשא רעדירב, יד טימ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה ץרַאװש
 ןבָאה ייז !סטיפענעב יד :הרצ עשירפ ַא ןבױהעגנָא דלַאב ךיז טָאה ,רעג
 זיא עסעיּפ יד :ןטעבעג ייז ייב ךיז בָאה'כ ."גינעק-ךעטסַאּפ, טלָאװעג רָאנ

 ןעמענרעטנורַא ןטסָאק ףרַאד'ס סָאװ ןעד טסייוו ריא .גלָאפרעד ןייק טשינ
 סעיצַארָאקעד יד ןלעטשפיורַא ןוא "יונכשא רעדירב; ןופ סעיצַארָאקעד יד
 -ינַאגרָא יד ?"יזנכשא רעדירב, יד קירוצ דלַאב ןוא ?גינעק-ךעטסַאּפ; ןופ
 -ךעטסַאּפ טייטש טקַארטנָאק ןיא, :סרעייז ייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סעיצַאז

 ,?ערעדנַא ןייק טשינ רימ ןליוו --- !גינעק

 רעסיורג ַא ןעוועג ָאי אקווד זיא "יזנכשא רעדירב; ןופ גנוריפפיוא יד
 ןלָאצַאב וצ גונעג טשינ טייוו רעבָא ,ךיוא עסַאק טכַארבעג טָאה'ס ,גלָאפרעד

 ןטלַאהסיוא ןופ טסַאל עצנַאג יד .ןעגנוריפפיוא עדייב ןופ תואצוה עסיורג יד

 ענעבעגעגרעביא עכעלטע יד ןופ סעציילּפ יד ףיוא ןלַאפעג זיא רעטַאעט סָאד

 דוד ןוא קעשטנָאב .ש ,לַאגיס סיאול ,ןָאדרָאג סיאול :טעטימָאק ןופ טניירפ

 ,קַאלוק

 גנַאהרָאפ רעד ןלַאפעג זיא'ס ןוא ןכָאװ 12 טעשטומענּפָא ךיז ןבָאה רימ

 ,רעטַאעט-טסנוק ןכעלטפַאשלעזעג ןטיינַאב םעד ףיוא

 "עט רעד ףיוא עיסוקסיד ַא ןביוהעגנָא דלַאב ךיז טָאה עסערּפ רעד ןיא

 ? רעטַאעט-טסנוק ןטײנַאב םעד ןופ לַאפכרוד םעד ןיא קידלוש זיא רעוו :עמ

 ןבָאה ,תמא םעד טסואוועג ןבָאה עכלעוו סרעביירש יד ןופ בור סָאד

 טגײלעגקעװַא טָאה טייקינייוו ןיימ רעבָא ,רעוו-יוו-רעוו זַא טגָאזעגסױרַא ךיז

 -ערוטלוק רעקיטכיו רעד ןפלעה וצ רַארָאנָאה שוביש ַא רַאפ תוחוכ ענייז
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 ןייז טשינ לָאז'ס דלוש סנעמעוו ,גנומענרעטנוא רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעל

 !טשינ רעכיז סָאד זיא עניימ ---

 טנזיױט עכעלטע טקָארבעגנײרַא ךיוא טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד

 ןבָאה עטלעטשעגנָא עקירעביא יד ןוא סרעליּפשױש-לבמַאסנַא רעד .רַאלָאד

 ,תומילשב טעברַא רעייז ןָאטעג

 -עגניירַא םחרכ לעב ןענייז עכלעוו ,טעטימָאק ןופ סרעייטשרָאפ יד

 םעד רַאפ טלָאצַאב רעייט ןבָאה ,גנומענרעטנוא רעד ןיא ןרָאװעג טּפעלש

 ןבָאה ןעגנורעייטשייב ערעייז ץוח ,טפַאשלעזעג יד ןריטנעזערּפער וצ דובכ

 "רַאפ יד ןקעד ןוא ןטײקכעלטרָאװטנַארַאפ עלַאגעל עלַא ןעמוקכָאנ טזומעג ייז

 יי.ענעשעק ןופ ןטסול

 ןליּפש לָאז'מ ןסירעג טשינ ךיז טָאה רעטסיירט רעזייל גרוטַאמַארד רעד

 טכער סָאד ןבעג לָאז רע זַא טקריװַאב םיא ןבָאה רימ ,טרעקרַאפ ,עסעיּפ ןייז

 ןעו זַא ןלעטשטסעפ ךיוא ךיא זומ תמאה ןעמל .קרעװ ןייז ןריפוצפיוא

 ןטקורדעג ןייז ןופ גנוטעברַאַאב סצרַאװש טנעיילעגרעביא טָאה רעטסיירט

 רע ,ייברעד ןטלַאהעג ךיוא טָאה'ס .טריטסעטָארּפ קרַאטש רע טָאה ,קרעוו

 "ירָא רעד ןיא עסעיּפ יד יצ ,..ןעמָאנ ןייז ןצונַאב וצ ןביולרעד טשינ לָאז

 ...הישק ערעווש ַא זיא סָאד -- ?ןעוועג רעסעב טלָאװ עיסרעוו רעלעניג

 -לופ ןטימ טריפעגפיוא ץרַאװש טָאה *גינעק-ךעטסַאּפ, עסעיּפ יד שטָאכ

 ןעזעג ךיוא טָאה טעטימָאק רעד) טעטימָאק-רַאוטרעּפער ןופ םכסה ןקידנעטש

 ןַא ךיא ןיב םעד ףױא -- טרעטסײגַאב ןעוועג ןוא עבָארּפ-לַארענעג ַא

 ,ןצרַאװש סירָאמ ףיוא טליצעג ןעוועג ןלייפ עקיטפיג עלַא ןענייז ךָאד ,(תודע

 ןכעלטּפַאשלעזעג םעד ןופ םוקמוא ןיא קידלוש ןעוועג טלָאװ ןײלַא רע יו

 ."גינעק-ךעטסַאּפ, טריפעגפיוא טָאה רע לייוו ,רעטַאעט-טסנוק

 איבנ-רעטַאעט רעד ןעוועג ץרַאװש סירָאמ זיא : עגַארפ יד ךיז טלעטש

 ןוא גלָאפרעד ַא ןייז טעווס עסעיּפ עכלעוו ןגָאזסיױארָאפ טנעקעג טָאה סָאװ

 ןעמ טזָאל ,ןזיװַאב טשינ רענייק לייוורעד ךָאנ טָאה ץנוק יד ?טשינ עכלעוו

 "גיא-רעטַאעט ַא ןייגרעטנוא ,עסעיּפ ןייא ןופ לַאפכרוד ַא בילוצ ,רעבירעד

 "נַא רעדָא ,"ירמאק; ,"המיבה, יד טריטסיזקע טלָאװ גנַאל יװ ? עיצוטיטס

 טנכערעג ךיז טלָאװ'מ ןעוו ,טלעוו רעד ףיוא סעיצוטיטסניא-רעטַאעט ערעד

 רכז ןייק גנַאל ןיוש ייז ןופ ךָאד טלָאװ'ס ? ןלַאפכרוד-עניב ערעייז טימ

 }87 : ...!ןבילבעג טשינ
 ןעװעג לחומ טשינ ןעמ טָאה ןצרַאװש סירָאמ :טקַאפ ַא רעבָא זיא'ס

 טָאה ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא) עסעיּפ רעטשרע רעד ןופ לַאפכרוד םעד

 "ןרָאי רע טָאה ןגעווטסעדנופ ,ןגלָאפרעד עסיורג ןוא ןלַאפכרוד טַאהעג רע
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 זיא סָאװ גנומענרעטנוא עצנַאג יד ,(רעטַאעט-טסנוק םעד ןטלַאהעגנָא גנַאל

 םוצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ זיא שפנ-תריסמ ליפוזַא טימ ןעמוקעג-דנַאטשוצ

 ףרַאד דלוש יד .ערעימערּפ רעד ייב ,טנוװָא ןטשרע םעד דלַאב ,גנַאגרעטנוא

 :הישק עטלַא יד רעדיו טביילב !טפַאשלעזעג רעד וצ ןרעוו ןבירשעגוצ

 רעד קיסַאּפ זיא'ס ןעמעוװע :זיא ץורית רעד ?טפַאשלעזעג יד זיא רעוו

 ..."ןגָארט םיא ףרַאד רעד --- !שוילעּפַאק,

 יֵל ןייגרעטנוא רעטַאעט עשידיא סָאד ףרַאד,

 זיא ?טפַאשלעזעג; רעד וצ ףורפיוא ןקידנרילעּפַא םעד רעטנוא

 ווירב ַא 1959 ,ץרעמ ןט12 םעד ,קיטיירפ ?סטרעװרָאפ, ןיא טקורדעג ןעוועג

 סָאװ שטנעמ-רעטַאעט ַא) ןַארגדלָאג ירנעה רָאסערּפמיא םעד ןופ ןבירשעג

 ןוא עיגלעב ,ךיירקנַארפ ןיא ןטרעצנָאק ןוא רעטַאעט טימ ןבעגענּפָא ךיז טָאה

 רע ןוא בשות רענַאקירעמַא ןַא ןרָאװעג טלָאמעד זיא ןַארגדלָאג ,דנַאלגנע

 (עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ בצמ םעד ןגעוו טגרָאזעג ךיז טָאה

 :ןבירשעג טָאה ןַארגדלָאג

 ןענייזס זַא ךיא ביולג ,עקירעמַא ןיא ןייז ןקירָאי-בלַאה ןיימ ךרוד;

 ןבעל סָאד ןעװעטַאר ןפלָאהעג טנייה ךָאנ ןטלָאװ עכלעוו ןדיא ךס ַא ןַארַאפ

 וצ :טגלָאפ יוװ זיא ןַאלּפ ןיימ .טרָאװ ןשידיא ןופ ןוא רעטַאעט ןשידיא ןופ

 רעד ןיא .לארשי-תנידמ ןיא שזיטסערּפ טימ עפורט ַא רַאפ םייה ַא ןפַאש

 -ַאט עיינ ןלושוצסיוא ָאידוטס ַא ןרעוו ןפַאשעג ךיוא טעוװ םייה רעקיזָאד

 רעד רעביא ןוא עקירעמַא ןיא ,לארשי ןיא ןליּפש טעװ עּפורט יד ,ןטנַאל

 ןליוו ןדיא ביוא .טכייל רעייז ? םעד ףיוא ןעלטימ יד ןעמ טמענ ואוו .טלעוו

 ןַא ןרעוו ןפַאשעג ףרַאד ,רעטַאעט ןשידיא ןטכע ,ןטוג ַא ןבָאה תמא ןַא ףיוא

 .טימ רעדעי .רעטַאעט ןשידיא ןופ טניירפ ןופ טפַאשלעזעג עכעלטלעוולַא

 -יגימ ַא זיא סָאד ,רָאי ַא רַאלָאד ןייא ןלָאצ טעװ טפַאשלעזעג רעד ןופ דילג

 ,טעשזדוב ןטסכַאװש ןרַאפ וליפַא עמוס םומ

 ןעמעננעמַאוצ ןעמ טעװ ןַאלּפ םעד ןופ גלָאפרעד ןטסדנימ םעד ייב;

 "רעד וצ ףרַאד ןעמ סָאװ רעפעגמוא זיא סָאד ,רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט 0

 יד יוװ ,עיצַאזינַאגרָא עשידיא ַא ןבעל םייב רעטַאעט עשידיא סָאד ןטלַאה

 רָאנ ביוא .רעדילגטימ טנזיוט 400 טָאה ,עקירעמַא ןיא זיולב !תירב"ינב,

 טנזיוט 200 ןייז ןיוש טעוװ ,רָאי ַא רַאלָאד ַא ןלָאצ ןלעוו טעװו טפלעה ַא

 רעביא ןוא עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא יד ןענייז ואוו ןוא ,רַאלָאד

 ?טלעוו רעצנַאג רעד
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 -סיוא ףיוא רָאי ַא רַאלָאד ןייא ןבעג וצ ןגָאזּפָא ךיז טעוו דיא רעכלעוו,

 *? ךַארּפש עשידיא יד ןעװעטַאר ןוא רעטַאעט ןשידיא םעד ןטלַאהוצ

 עסערּפ רעד ןיא ןרָאװעג טעמדיוועג ןענייז ןעלקיטרַא עגנַאל עסיורג

 -ַאב וצ ךיז ,טפַאשלעזעג רעד וצ ףורפיוא סנַארגדלָאג ןציטשרעטנוא וצ

 -ּפיה ַא ןבעגעגסיוא טָאה ןיילַא ןַארגדלָאג ,רָאי ַא רַאלָאד ןייא טימ ןרעייטש

 רעד ?לכה-ךס רעד ןעוועג זיא סָאװ .ןַאלּפ ןייז ןריזירַאלוּפָאּפ וצ עמוס עש

 ייוצ טימ ווירב ייווצ :ןופ ןענַאטשַאב זיא טפַאשלעזעג רעד ןופ ףורּפָא

 ... רַאלָאד

 26 ל טיפ ַא ק

 געװירעדנַאוו ןפיוא קירוצ

 -ךלָאג יליוו ,סעריײא-סָאנעוב ןופ רַאסערּפמיא רעוא 7

 ןופ שארב ןלעטש וצ ךיז ןטעברַאפ רעדיוו ךימ טָאה ,ןייטש

 ןעמַאזוצ ןלָאז רימ ןוא לבמַאסנַא-רעטַאעט ןכעלגעװַאב ןייז

 קרַאטש גַאלשרָאפ רעד טָאה ךימ .ענרוט-טלעוו ַא ןריפכרוד 2

 "ייא ןַא טימ רוט ַאזַא ןכַאמ טלָאװעג רעייז בָאה'כ .טקָאלעג -

 ,ןליּפש םוצ ןסעיּפ עשילַאקיזומ 5 ןופ רַאוטרעּפער ַא טימ ןוא עּפורט רענעג

 ,גַאלשרָאפ סנײטשדלָאג ןעמונעגנָא ךיילג בָאה'כ

 ךיא ןיב ,סערייא:סָאנעוב ןיא ןטיירגוצ ךיז ןלעוו רימ זַא ןסייהעג טָאה'ס

 טימ ,סרעליּפשיוש עשידיא רעניטנעגרַא ןופ עּפורט יד ,ןיהַא ןגױלפעגסױרַא

 -עט ןיא טליּפשעג ןָאזעס םענעגנַאגרַאפ םענעי ןבָאה ,שארב שטיווָאל ינעשז

 ןיא טליּפשעג לייוורעד ייז ןבָאה ,רימ ףיוא קידנטרַאװ .,?ַאניטנעכרַאק רעטָא

 טימ ייז וצ ןרָאפעגסױרַא ךיילג ןיב ךיא .ָאירַאזָאר ןופ בושי ןשידיא םעד

 עבָארּפ ןכַאמ ןביוהנָא ןוא עּפורט רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ידכ ,ןַאב רעד

 ,גנוריפפיוא רעטשרע ןיימ רַאפ

 ארַאלק ,לעּפַאר ושזדנַא ,שטיווָאל ינעשז : ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד

 ,ןײטשדלָאג יניּפ ,לעירַא ַאלעב ,שטיוװָאלַאפַאר עיּפָאס ,זייא ַאלעב ,ןײטשדלָאג

 ,שטיווָאלײכימ לכימ .,ןיקצַאלק ןַאמרעה ,ןיוועל םייח ,ווָארדנַאסקעלַא ןרהא

 טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ .יקסווָאנעט ןָאמיס : רָאטקעריד-קיזומ .יקסלַאכוב .ה

 .עבָארּפ ןכַאמ

 :טלייצרעד ןיוועל םייח רעליּפשיוש רעד

 "עג רימ זיא ,1929 רָאי ןיא ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא םייב;



 035 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -ַאס; ןיא ,1942 רָאי ןיא ,דנַאלסור ןייק ןליוּפ ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנול

 -ּפָא ןיב ךיא ןוא ,סָאװרַאפ ַא ןָא ןרָאװעג טריטסערַא ךיא ןיב ,*טנַאקרַאמ

 ,הסיפת ןיא רָאי 14 ,טייהרעקידלושמוא ,ןסעזעג

 רַאפ ןטלַאהעג ךימ ןבָאה ,יליוו ןוז ןיימ ןוא שטיווָאל ינעשז יורפ ןיימ

 ןמלז רעליּפשיוש םעד ןופ ,1956 רָאי ןיא ךיא ןיב ןרָאװעג טיירפַאב .טיוט

 ןיב ךיא זַא טסואוורעד זירַאּפ ןיא רעטסעוװש ןיימ ךיז טָאה ,ווָאקינשעילָאק

 ןוז ןיימ ןוא יורפ ןיימ ןסיוו טזָאלעג טָאה רעטסעווש ןיימ ,ןבילבעג-ןבעל

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא

 ןופ ,ןליוּפ ןייק ןגירקוצסױרַא ךיז ןעגנולעג רימ זיא דנַאלסור ןופ

 ךיז טניפעג ןיוועל םייח) ?סערייא-סָאנעוב ןוא זירַאּפ ,לארשי ןייק ןטרָאד

 ,(קרָאיײ-וינ ןיא טציא

 ,יַאווגורוא ,ָאעדיװעטנַאמ ןייק ןריפ טפרַאדַאב זנוא טָאה טורשרַאמ רעזנוא

 ןיא ךיוא יו ,דנַאלגנע ,עיגלעב ,ךיירקנַארּפ ,לארשי ,עקירפַא-םורד ,ליזַארב

 סערייא-סָאנעוב ןייק קירוצ .רעדנעל רענַאקירעמַא-ןופצ ןוא-לַארטנעצ יד

 ,טנכערעגסיוא רימ ןבָאה --- ןָאזעס םעיינ םוצ ןליּפש ןעמוק רימ ןלעוו

 רעד .ָאעדיװעטנָאמ ןיא ןביױהעגנָא עקַאט רימ ןבָאה ןלָארטסַאג ערעזנוא

 ,םערַאװ רעייז ןעמונעגפיוא זנוא טָאה בושי רעשידיא רעקידלדורּפש רעקיטרָאד

 רימ .,עסַאק רעד ןיא ייס ןוא עניב רעד ףיוא ייס ןעוועג חילצמ ןבָאה רימ

 ,גנוריפפיוא עטייווצ ןיימ ןטיירגוצ םוצ ןעמונעג דלַאב ךיז ןבָאה

 -ָאּפמיא ןַא טרישזנַארַא ןבָאה ָאעדיװעטנָאמ ןופ טײלסדנַאל רענדָארג יד

 רעכעלרעייפ ַא ןיא .יַאוװגורוא ןיא ןלָארטסַאג עניימ דובכל הביסמ עטנַאז

 ,שטיוװָארעברַאפ ,קילוק ןָאעל :ריע-ינב עניימ טסירגַאב ךימ ןבָאה גנומיטש

 -ָאפלָאװ לאומש ,ךוזרָא דוד *טַאלבסקלָאפ; ןופ רָאטקַאדער רעד ,שזַאנילּפַאק

 -רַא ןיא דנַאברַאפ רענדָארג ןופ סרעייטשרָאפ ,זוטייל ָאדלָאּפָאעל ןוא שטיוו

 טָאה טייהנגעלעג רעד ייב .,רעברַאפ םולש טניירפ-טנגוי ןיימ ןוא ,עניטנעג

 ןופ ןטפירשרעטנוא יד טימ טעמרַאּפ-קנעדנָא ןַא טימ טריטנעזערּפ רימ ןעמ

 ,יַאווגורוא ןיא רענדָארג עלַא

 -לַאז יַאליא טימ גנופערט יד ןעוועג רימ רַאפ זיא דיירפ עסיורג ַא רָאג

 -דָארג םעד ןופ רעטכָאט ַא ,ַארַאלק יורפ רעביל ןייז טימ ןוא (רענליוו ַא) דניק

 ,(64 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע) ה"ע יקצענעמַאק ךורב 'ר ןזח-טָאטש רענ

 : טלייצרעד ַארַאלק

 רע ואוו ,עקירעמַא-םורד ןיא ןעוועג רעטָאפ ריא זיא המחלמ רעד ברע

 עקיטרָאד יד ןיא ןזח סלַא ןביילברַאפ וצ ןטייהנגעלעג ךס ַא טַאהעג טָאה
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 "מוא רע זיא ,עּפָאריײא ןייק קירוצ ןגיוצעג רעבָא טָאה םיא .,תוליהק עסיורג

 ,ןמד םוקני 'ה ,ןברוח ןיא ןעמוקעג

 -נילק-ךיוה רעד טימ טצונַאב דימת ךיז ןעמ טָאה רעטַאעט ןשידיא ןיא

 -בופ ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא, ,*גנַאלרַאפ םענײמעגלַא ףיוא; : עמַאלקער רעקידנעג

 ןופ גנַאלרַאפ ַא ןעוועג סָאד זיא בור סָאד ,"ידש לוקכ ןומה לוק, ,"םוקיל

 ןייגרעד ןעמ ןעק ױזַאיװ .עּפורט רעד ןופ *זומ; ַא רעדָא ,עסערּפמיא רעד

 -גילק רעבָא ? ןבעל ןיא םיא טייג'ס זַא ?טגנַאלרַאפ םוקילבוּפ סָאד יצ תמאב

 !טגנַאלרַאפ םוקילבוּפ סָאד : ןייש סע טגנילק ןעג

 ,טקידנערַאפ ןעוועג ןיוש ןָאזעס-רעטַאעט רעד זיא סערייא:-סָאנעוב ןיא

 -עג ןיוש ןענייז ןדיא ,עקידרעמוז ןענייז רעבָאטקָא שדוח ןיא ןרעטעוו יד

 רעבָא זיא'ס .גרעב יד ןיא רעדָא ,ןדָאב ךיז *ַאטַאלּפ "עד רַאמ; ןייק ןגיולפ

 עסערּפ רעד ןיא טנעיילעג טָאה םלוע רעסערייא:סָאנעוב רעד ןעוו : טקַאפ ַא

 : וקעציו ַא ןרָאװעג תמאב זיא ,ָאעדיװעטנָאמ ןיא ןליּפש עּפורט רעד טימ ךיא זַא

 !טגנַאלרַאפ םוקילבוּפ סָאד ? סערייא:סָאנעוב ןיא טשינ סָאװרַאפ ---

 לָאז סָאװרַאפ .סערייא-סָאנעוב ןיא ןליּפש טלָאװעג טשינ רעייז בָאה ךיא

 ןייז רעכיז ךָאד ןלעװו ןטפעשעג יד ?טייצ-רעמוז ןליּפש ןוא ןריקיזיר ךיא

 -- !טליּפשעגסיױא ןיוש זיא ווָאקָאלבַאי ? ןגָאז ןעמ טעוו סָאװ .דרע'רד ןיא

 ,טריטנעמוגרַא ךיא בָאה

 יד ,טניירפ עניימ טריפעגנָא טלָאמעד ןבָאה *ליײלָאס; רעטַאעט ןטימ

 -נייא ךיוא רימ ןבָאה ייז .ןיקּפערַאנ ןָאעל ןוא רעמַארטש ןָאמָאלָאס ןלַארטַאעט

 טימ ןריקיזיר וצ טיירג ןענייז ייז ,ןכָאװ ייווצ ַא ןליּפש לָאז ךיא זַא טדערעג

 -ָאטורב ךָאד גירק ךיא ? ױזַא ךיא רעטיצ עשז-סָאװ .תואצוה עסיורג עכלעזַא

 !עסַאק רעד ןופ טנעצָארּפ

 ןוא ןיקּפערַאנ ןוא רעמַארטש טימ ןײטשדלָאג יליוו טריפעגפיונוצ בָאה'כ

 עניימ טריטנעזערפ ןעמַאזוצ ייז ןבָאה סערייא-סָאנעוב ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 ןליּפש וצ טקנעדעג ןבָאה רימ ,"לײלָאס, רעטַאעט ןיא ןלָארטסַאג עקידרעמוז

 ןכָאוװ ייווצ יד ןופ !ןרָאפעג רעטייוו --- ךָאנרעד ןוא ןכָאװ ייווצ א ןטסרעממַא

 עטסערג יד ןיא .םישדח ייווצ עצנַאג ןופ עדַארָאּפמעט ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה

 ןפיוא : ןעוועג תמאב זיא'ס .ןײרַא רעטַאעט ןיא ןעמוקעג םלוע רעד זיא ןציה

 ...איבנ ַא ייז ייג ,ונ ! םוקילבוּפ ןופ גנַאלרַאפ

 ןופ לעטשנעמַאזוצ רענעטלעז ַא .עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא עּפורט יד

 עכעלטנייועגרעסיוא ןַא רָאג ,סרעליּפשיוש עטריטנַאלַאט ,עלענָאיסעּפָארּפ

 זיא יז .,שטיװָאל ינעשז ןירעליּפשיױש יד ןעוועג זיא טייקכעלנעזרעּפ-עניב

 טימ ,טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ןירעלטסניק עט'מעטַאב עקיטרַאנגייא ןַא ןעוועג
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 ,עקנַאלש ַא :טרעדָאפ עניב ַא סָאװ סעיצַאקיפילַאװק עלַא ,סָאמ רעלופ רעד

 עצרַאוש-ךעּפ עגנַאל ,םינּפ ןטקָאטעג ַא ; ךיוה רעלַאמרָאנ ןופ רוגיפ עזעיצַארג

 ןיא לרעייפ שימלעש ַא ;גנוגעװַאב רעדעי ייב טרעטַאלפעג ןבָאה סָאװ רָאה

 סָאד ןדנוצעג יז טָאה ןירענייגיצ ַא ןופ טנעמַארעּפמעט ריא טימ .ןגיוא יד

 ןטימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה שטיווָאל ינעשז ,רענעמ יד טרפב --- םוקילבוּפ

 ץרַאװש סירָאמ ןופ ןלָארטסַאג יד תעב .ןלָאר-ןטערבוס עטכייל ןופ רנַאשז

 ,רנַאשז ןטסנרע ןופ ןלָאר יד ןיא ךיירגלָאפרעד ױזַא טקנוּפ ןעוועג יז זיא

 שטיווָאל ינעשז !עקנישזָאר יד ןגָאמרַאפ ייז :ןעמ טגָאז סרעליּפשיוש ףיוא

 ןעװעג ינעשז זיא עבטב !"עקנישזָאר יד; :טלטיטַאב םוקילבוּפ סָאד טָאה

 יד וצ עטרבח עקיצרַאה ַא ןוא עלעמַאד עטריניפַאר ,עקיטומטוג ַא רעייז

 -עג טייהרעגנוי ,ךעבענ ,זיא שטיװָאל ינעשז) עּפורט רעד ןופ סרעליּפשיוש

 ,(ליזַארב ,ָאלוַאּפ-ןַאס ןיא ,טלעוו רעד ןופ ןעגנַאג

 : סערייא-סָאנעוב ןיא עסערּפ רעד ןופ
 "דָארג ןופ דנַאברַאפ-טײלסדנַאל; רעד טָאה לעטָאה-ןייהטרעוו ןופ לַאז ןיא

 םעד ,ריע-ןב רעייז דובכל טקַא-סגנורעַאב ַא טריפעגכרוד *טנגעגמוא ןוא ענ

 ַא רעייז ןגיוצעגוצ טָאה סָאװ ,וָאקָאלבַאי ןַאמרעה רָאילָארטסַאג-רעלטסניק

 ןוא ָאוינ:רוטלוק ןרעכעה ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןוא םלוע ןסיורג

 ,םַארגָארּפ ןשירעלטסניק ,םענייש

 טָאה סָאװ ,יקציניו לאומש דנַאברַאפ רענדָארג ןופ טנעדיזערּפ רעד

 ףיוא טלעטשענגּפָא ךיז טרָאװ:-ריפניירַא ןייז ןיא טָאה ,טקַא םעד טימ טריפעגנָא

 יז ואו םוטעמוא טײלסדנַאל יד רַאפ סערעטניא ןפיט סווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -ערפ-ןרע רעד טציא זיא ןוא טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא רע .ךיז ןעניפעג

 ענייז ףיוא .?*עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ רענדָארג,; ןופ טנעדיז

 םייב טנַאה ַא וצ םוטעמוא רע טגייל ,רעליּפשיוש רעשידיא ַא יוװ ןעגנורעדנַאװ

 ,ָאעדיװעטנָאמ ןיא טציא ןָאטעג סע טָאה רע יו ,רענדָארג יד ןריזינַאגרָא

 ןופ ןעמַאטש סָאװ סרעלטסניק ןוא סרעביירש יד קידנענָאמרעד .יַאווגורוא

 "עטשטפירש םעד ןופ קנעדנָא םעד ןייטשפיוא טימ ןרעַאב רע טעב ,ענדָארג

 -געגרַא ןיא גנוטייצ רעשידיא רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאדער-רענָאיּפ ןוא רעל

 ךָאנ טײצרָאי ןקירָאי-40 םוצ זַא ,ןָא ךיוא טזייוו רע .יניס ןהכה לכימ ,עניט

 -עג ,"ןעגנַאלקּפָא רענדָארג; רעמונ ַא ןרעוו ןבעגעגסױרַא טעוװ ,סודיינ בייל

 ןייז ןופ טריטקַאדער ,רעטכיד ןסיורג םענעברָאטשרַאפ-גנוי םעד טעמדיוו

 ,קַאז םהרבא רעטכיד ןוא רעלעטשטפירש רעד ,רבח-טנגוי

 -קַא סווָאקָאלבַאי ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ןוטייל ָאדלָאּפָאעל רעריסַאק רעד
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 וצ ןרעגַאל עשטייד יד ןיא ןרָאפעג זיא רע תעב ,המחלמ רעד ךָאנ עיצַאוט

 ,הפירש רעקידארומ רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,הטילּפה-תיראש רעד

 סווָאקָאלבַאי יוװ ,ענדָארג ןיא ןרָאי עקילָאמַא יד ןופ ןדָאזיּפע רעביא טיג ןוא

 ,טניירפ-טנגוי ַא

 : טגָאז יקסנַאירוט דוד טנעדיזערּפ-סקע רעד

 ,םיחבש ןלייצרעד ןופ חסונ ןווָאברַאקס ןופ טשינ ןטלַאה רענדָארג יד;

 רענדָארג רעד סָאװ גנולעטשרָאפ יד .,ךַאפנייא ןוא קידעכָאװ-וצ זיא'ס לייוו

 ןטקַאּפעגרעביא םעד ןיא ,טנוװָא-ךָאװנטימ ַא ןיא טנדרָאעגנייא טָאה דנַאברַאפ

 גנונעקרענָא עטסעב יד זיא ,ץיה רעסיורג רעד ןיא ,יליײלָאס' רעטַאעט ןופ לַאז

 זנוא טצנַאגרעד סָאװ דנַאברַאפ ןרַאפ ךיוא ןוא ,ווָאקָאלבַאי ריע-ןב רעזנוא רַאפ

 ,"ןושל ןשידיא ןופ עיציזָאּפ יד ןטלַאהפיוא טפלעה ןוא טייקידהחּפשמ לסיב סָאד

 ּפָא ךיז טלעטש ,דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ רעקירָאי-גנַאל ַא ,ץעווַארק .א

 םייב ךיז טלַאה סָאװ ,וָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןופ טײקיטפַאהדנַאטש רעד ףיוא

 יז ןופ טערט ןוא סעיצידַארט ןוא םַאטשּפָא ןייז ןופ שרוש ןלערוטלוק-שידיא

 ,ןבעל ןצנַאג ןייז ןופ ךשמב ּפָא טשינ

 ןעוו ,ענדָארג ןיא ןרָאי-טנגוי יד ןווָאקָאלבַאי טנָאמרעד קישטָאטס לארשי

 סלַא ,רעטַאעט טליּפשעג ןוא טייקכעלטפַאשלעזעג ןייז ןזיװעגסױרַא טָאה רע

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ תונמלא-המחלמ ןוא-םימותי יד תבוטל ,ךָאנ דניק

 ,המחלמ

 ןופ םענייא יוװ ןווָאקָאלבַאי ןַאמרעה טסירגַאב קַאז םהרבא רעטכיד רעד

 טנָאמרעד רע .החּפשמ-רעלטסניק רענדָארג רעד ןופ ענעבילברַאפ-קינייוו יד

 טנגעגַאב טָאה רע ןעמעוו ,ץנעגילעטניא רענדָארג רעד ןופ םידיחי יד ךיוא

 ,רעצעלּפ-גנוקישרַאפ עשיטעווָאס עטייוו יד ןופ ןגעוו יד ףיוא

 : טגָאז רערוַאמ ףסוי ןייארַאפ-ןרָאיטקַא ןופ טנעדיזערּפ רעד

 ,רָאיטקַא ןשידיא ַא ןגעוו דייר עביל ליפיוזַא ןרעה וצ םענעגנָא זיא סע;

 זיא טפַאשנַאמסדנַאל סרָאיטקַא םעד לייוו ,רענדָארג א לָאמ סָאד זיא רעכלעוו

 ןרעווש םעד טכַאמעגכרוד טָאה ווָאקָאלבַאי ,טלעוו עצנַאג יד ךעלטנגייא ךָאד

 ןיא עיציזָאּפ ַא ןפַאשעג ךיז ןוא ןרעטש-רעדנַאװ ןשידיא ַא ןופ געוו-רענרעד

 רע ; תוחוכ ענעגייא יד טימ ןפַאשעג טלעװ-רעטַאעט ןייז טָאה רע : רעטַאעט

 ַא טימ רעטַאעט עשילַאקיזומ סָאד םוטעמוא ןוא עקירעמַא ןיא טיײנַאב טָאה

 ךיא רע טעז רעטַאעט ץוח .ןבעל ןשידיא םענרעדָאמ ןופ טלַאהניא ןשידיא

 -המחלמ-ךָאנ יד ןיא קעװַא רע זיא רַאפרעד ןוא ,ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד

 ןַא זיא רע .לארשי ןיא ןבעל ןשידיא ןקידנעייגפיוא םוצ ךיוא ןוא ןרעגַאל
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 ןטימ טייג ןוא רעטַאעט ןשידיא ןופ ןגרָאמ םעד ןיא טביולג סָאװ רָאיטקַא

 ,"ןביולג ןקיזָאד םעד ןקיטכערַאב וצ געוו ןרעווש

 : טגָאז יקצינטישז ,ל ר"ד

 ןעז וצ םיא רעווש זיא'ס ןוא ,רעטַאעט ןליּפש זיא ןבעל סווָאקָאלבַאי;

 טשינ ףרַאד ןעמ רעבָא ,סיזירק ןגעוו ליפוצ טדער ןעמ ,ןייש רעדנַא ןַא ןיא

 -- סיזירק ןיא רָאי טנזיוט ייווצ ןיוש טבעל קלָאפ עשידיא סָאד זַא ןסעגרַאפ

 ,גנוקרעמַאב ַא ןכַאמ ןעק'מ ןעמעוו רעלטסניק ַא זיא ווָאקָאלבַאי .טפַאש ןוא

 ןיא טפערט ןוא םלוע ןופ קַאמשעג םעד ןעק רע ,וצ ךיז טרעה רע לייוו

 "ידַארט וצ קירוצ טציא ןעקנעב ןדיא זַא ןובשח ַא ּפִא ךיז טיג רע ,לטניּפ

 -לַאװעג זיא סָאד ןוא ,עטכישעג יוװ רָאנ ,םרָאפ עזעיגילער ַא יו טשינ ,עיצ

 רַאפ ,לַאירעטַאמ-רעטַאעט ןקירעהעג םעד טניפעג רע .ןייש ןוא קיטכיוו קיד

 ?ןסירגַאב שוריפב םיא ןעמ ףרַאד םעד

 "גָארּפ ןשירעלטסניק ןטימ גנוריפנָא יד רעביא טמענ דלעפשריה ןמלז

 ,ןגָאלָאנָאמ עשיטסירָאמוה ענייז טימ סױרַא ןילַא רע טערט לכ-םדוק .םַאר

 -לעוו רעגנימירג ףסוי רעקימָאק רעכעלמיטסקלָאפ רעד סױרַא טערט םעדכָאנ

 יד ןיא עיצַאוטקַא סווָאקָאלבַאי ,גנורערַאפ סיורג טימ ,ךיוא טנַאמרעד רעכ

 ןענייז דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןיילַא רע ואוו ,ךיירטסע ןופ ןרעגַאל-*יּפ-יד;

 ,טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םוצ םיא טָאה רע ואוו ןוא ,טרַאּפשרַאפ ןעוועג

 טײלגַאב ,ןרעמונ-גנַאזעג עקינייא טימ ףיוא-טערט קינשטַאבַאט לוָאר

 -ָאלבַאי טסירגַאב ץרַאװש עלעבייל .יקסװָאנעט ןָאמיס ןופ ָאנַאיּפ רעד ףיוא

 סױרַא טערט ןוא ,סרעלטסניק עגנוי ןופ רערילומיטס ןוא טניירפ ַא יוװ ןווָאק

 ,חסונ ןשינזח ןרַאברעדנואוו ןייז טימ

 םעד ןוא םלוע םעד קיצרַאה טסירגַאב שטיװָאל ינעשז ןירעלטסניק יד

 טקירד ןוא ,עּפורט רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ,רעליּפשטסַאג

 בוט-םוי םעד ןעלדנַאװרַאפ ןרַאפ סרעמענליײטנָא יד גנונעקרענָא סיורג סיוא

 ַא ןװָאקָאלבַאי רעביא טיג יז .טקַא-רוטלוק ןשידיא םענעביוהרעד ַא ןיא

 ,ןימַאגרעּפ-קנעדנָא ןַא -- הנתמ

 :טגָאז רע .וָאקָאלבַאי ןַאמרעה טמוקַאב טרָאװ-סולש סָאד

 טרירעג רעייז ןיב ךיא זַא ,ךייא רַאפ ןייז-הדומ טשינ ךיז לָאז ךיא ןעוו;

 ,"תווינע עקיטיכירפיוא-טשינ ַא ןעוועג סע טלָאװ ,הביסמ רעקיזָאד רעד ןופ

 : קידנגָאז ,םוטעמוא ןוא עקירעמַא ןיא רענדָארג יד ןגעוו טדער ווָאקָאלבַאי

 עירָאגעטַאק רעכלעוו וצ -- םינשקע ןייז ןופ 'ןורסח' רעד טשינ ןעוו;

 ןוא ןעמוק וצ ןעמעוו וצ ןעוועג טשינ טלָאװ --- טגנַאלַאב טייקינייוו ןיימ ךיוא

 ַא ,טײהנעגנַאגרַאפ ַא טָאה ןבעל סָאד .ץרַאה סָאד ןדערסיוא ךיז ןעמעוו רַאפ
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 טימ ןדער ןעמ ןעק טפנוקוצ ןוא טרַאװנגעק ןגעוו .טפנוקוצ ַא ןוא טרַאװנגעק

 טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןגעו .ןדיא-טשינ ןוא ןדיא טימ -- ךיוא ןדמערפ ַא

 ןַאמסדנַאל ַא ,ריע-"ןב ַא טימ ןקידנעטשרַאפ רָאנ ךיז ןעמ ןעק רעבָא

 ערעזנוא טימ רעמ טשינ זנוא טדניברַאפ טפנוקוצ רעזנוא זַא ןסייוו רימ;

 "נַאגרַאפ עקיטרָאד רעזנוא .טנגעגמוא ןוא ענדָארג :טעטש-ןריובעג עבורח

 יד טשטנעבעג ןייז ןלָאז רַאפרעד .רוד רעזנוא טימ ךיז טקידנע טייהנעג

 "גסעגרַאפ טימ ןקעדרַאפ לָאז טפנוקוצ יד זַא טשינ ןזָאלרעד סָאװ םינשקע

 ,טעטש-ןריובעג ערעזנוא ןוא טיײהנעגנַאגרַאפ רעזנוא טייק

 טלעװ רעד רעביא םורַא רעדנַאװ ךיא יוװ רָאי קיסיירד רעבירַא ןיוש;

 םעד רעייט ךיוא ךיא טלַאה רעטַאעט ןליּפש ץוח ןוא ,רעטַאעט שידיא טימ

 טשינ ךיז ןלָאז ייז ואוו טײלסדנַאל עניימ טימ דנוב ןכעלטניירפ ןוא ןשירבח

 רעמכָאנ רימ ייז ןבָאה ,ייז ְךַאפ ןָאטעג ןבָאה טשינ לָאז'כ לפיוו .ןעניפעג

 ,"טפַאשביל טימ ןוא טּפַאשטניירפ טימ טלָאצעגּפָא

 רעלעטשטפירש ןוא רעטכיד םעד קיצרַאה טסירגַאב ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ,ריעב רעזנוא טָאה סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוק ןייז טימ, :קַאז םהרבא

 ךיוא זיא סָאװ גנוביוהרעד עלערוטלוק ַא בושי ןיא טכַארבעגטימ ,קַאז םהרבא

 רע .,"טנעגעגמוא ןוא ענדָארג ןופ טײלסדנַאל יד רַאפ סניוועג רעסיורג ַא

 ענדָארג ןופ ךוב-רוכזי ַא ןבעגוצסיורַא טייקידנעווטיונ רעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש

 טײלסדנַאל יד ןשיווצ טכַאמ סע סָאװ םשור םעד טרעדליש רע .טנגעגמוא ןוא

 "ןעגנַאלקּפָא רענדָארג; ןופ עבַאגסױא יד טלעװו רעטיירב רעד ןיא

 יךיא ןוא ןוז ןיימ,

 ,רעטַאעט ןכעלגעװַאב ןטימ סערייא:סָאנעוב טזָאלרַאפ בָאה'כ רעדייא

 עניב רעד ףיוא סרעקיזומ ןוא סרעליּפשיוש ,סרעביירש ןטעברַאפ ךיא בָאה

 עמַארד עשילַאקיזומ עיינ ןיימ ייז רַאפ טנעיילעגרָאפ בָאה'כ ואוו ,?לײלָאס; ןופ

 סרעליּפשיוש יד ןעוועג ךיוא ןענייז גנוזעלרָאפ רעד ייב ."ךיא ןוא ןוז ןיימ,

 ןייק ןעילפ וצ ןבילקעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ַאנילַאג ַאטיג ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ

 :עסערּפמיא .,םוירָאטידיוא-טלעווזור םעד ןיא ןָאזעס ַא ןביוהוצנָא ,קרָאי-וינ

 ,ןייטשקיד לאס

 עיינ ןיימ זַא טגָאזעגסױרַא עלַא טעמכ ךיז ןבָאה גנוזעלרָאפ רעד ךָאנ

 ,םוטעמוא גלָאפרעד ןקידנטיײדַאב ַא ןבָאה טעװ ןוא ןעק עסעיפ

 טשרע זיא "ךיא ןוא ןוז ןיימ; עסעיּפ רעיינ ןיימ ןופ ערעימערּפ יד

 ןעמוקקירוצ ןיימ ךָאנ ,1960 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי ייווצ טימ ןעמוקעגרָאפ

 ,ןלױּפ ןופ
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 ןיא רָאסישזער ןוא רעליּפשוש-טּפיױה סלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןיב ךיא

 זיא עּפורט יד .רעלדַא-ןָאסבָאקיישזד : עסערּפמיא .,רעטַאעט-ןָאסרעדנַא םעד

 טימ ןעמַאזוצ ,ןָאטבָאקיישזד גניווריוא ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה : ןופ ןענַאטשַאב

 ,ַאנַאיליל יליל ,דלָאגביל ןָאעל ,ןָאטבָאקיישזד ַאטעירנעה ןוא רעלדַא סוילושזד

 סקַאמ ,לעדנַאמ לארשי ,רעטכעש ןָאעל ,ןיקסעל ןיישזד-יטעב ,רעלדַא יסורב

 .לעזיימ ַאלעב : סקיריל :עדנוקעס םולש : קיזומ ,ןַאמדנַאל ירעה ,רעדנעלדירפ

 "רעד ןטסערג ןטימ ןרָאװעג טליּפשעג זיא "ךיא ןוא ןוז ןיימ, עסעיּפ ןיימ

 ןבָאה ןָאסבָאקיישזד גניווריוא ןוא ַאטעירנעה .םישדח ריפ ןופ ןָאזעס ַא גלָאפ

 ןָאסבָאקיישזד ַאטעירנעה זַא ,ןלָאר ערעייז ןיא טנכייצעגסיוא קרַאטש ױזַא ךיז

 -ילגנע רעד ףיוא עלָאר עקיטכיוו ַא ןליּפש וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא דלַאב זיא

 עלָאר ןייז טימ ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה ןָאסבָאקיישזד גניווריוא .עניב רעש

 -ַאל װָא ןעמ,, גלָאפרעד ןשילַאקיזומ ןטמירַאב-טלעוו םעד ןיא ?ָאשטנַאס, ןופ

 .ייוודָארב ףיוא ,*ַאשטנַאמ

 -עט ןיא *ךיא ןוא ןוז ןיימ; טריפעגפיוא ךיא בָאה 1962 רָאי ןיא טשרע

 ןוא רעמַארטש ןָאמָאלָאס :עסערּפמיא .סערייא-סָאנעוב ןיא ?ליײלָאסש רעטַא

 "כאט ַאנילוַאּפ ,םיובכייא השמ : ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד .,ןיקּפערַאנ ןָאעל

 טָאגרַאמ ,ןיקצַאלק ןַאמרעה ,ןעבער הקבר ,סעצנימ סיאול ,רערוַאמ ףסוי ,ןַאמ

 ןָאמָאלָאס ןוא ַארַאלק ,שטיוװָאלַאפַאר עיפָאס ,שטיוװָאניבַאר ַאסלע ,גרעבנייטש

 טסנרע :רָאטקעריד-קיזװמ :רעקוצ המלש :רעטלַאװרַאפ-עניב ,רעמַארטש

 .סערייא-סָאנעוב ןיא ךיוא גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא עסעיּפ ןיימ ,ןייטש

 -לייטנָא ךיא בָאה טנגעגמוא ןוא ענדָארג ןופ ריע-ינב עלַא טימ ןעמַאזוצ

 ןפיוא טנעמונָאמ םייב ,םישודק יד ךָאנ טקַא-הרכזא ןכעלרעי םעד ןיא ןעמונעג

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא םלוע-תיבדָאדַאלבַאט

 רעקיטכיט רעד ןיא סָאװ ,רימ רַאפ ןעוועג זיא גנוניישרעד עקידיירפ ַא רָאג

 -מוא ןוא ענדָארג ןופ דנַאברַאפ, םעד טימ ןָא-טריפ סָאװ עיצַארטסינימדַא

 וויטקַא רעייז ךיוא ןענייז ,שארב ןַאמרעסַאװ שריה טנעדיזערּפ ןטימ ,"טנגעג

 םהרבא ,יקסנילָאװ ןנח רַאטערקעס רעד :יװ ,רוד ןגנוי ןופ רעדילגטימ יד

 ןוא (ָאנדָארג) *?ַאטסיקנָאק-ַאל, וויטַארעּפָאָאק ןופ טנעדיזערּפ ,יקסווָאקלַאט

 ,טָאטש-ןריובעג רעזנוא ןופ עקימַאטשּפָא עכעלטנגוי ערעדנַא

 עניימ ןעוועג ברקמ רעייז ךימ ןבָאה ,ןטיזיו עקידרעירפ יד ייב יװ

 ןועמש ,זוטייל ַאטיסָאר ןוא ָאדלָאּפָאעל ,יקסנַאירוט דוד ןוא יליט :טניירפ

 ַאינַאפ ןוא קַאז םהרבא ,יקסלעגימש ַאינַאמ ןוא רַאקסָא ,יקסווָארָאּפאז הוח ןוא

 ,החּפשמ ןייז טימ יקסווָאבַארג בקעי ,החּפשמ ןייז טימ קישטָאטס לארשי ,סמער

 ןוא ַאדיא ,ןיטסוק .ש ,ןיבור החמש החּפשמ יד ,קינזָאװעשרּפ יכדרמ ןוא ַאזָאר



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 082

 ַאנינ ,רענזייר שזדרָאשזד רייד ןוא ַאזיאול ,סידַאה ַאקעבער ,רעקוצ המלש

 רעביל ןייז טימ ןַאמרעב רָאדַאװלַאס ר"ד ,יקסוועשטידרעב ַאנַאזוס ,ווָאלָאקָאס

 רעלָאמ-רעלטסניק ,ןַאמזורג םירמ *לגיּפש רעד; ןופ ןירעבעגסױרַא יד ,יורפ

 רעשידיא רעד ןופ טניירפ ןוא םירבח ערעדנַא ךס ַא ןוא גרעבלָאװ בקעי

 ןייז ןוא יקסװָאבַארג ךורב :סרעגניז ערעּפָא עגנוי יד טרפב ,טפַאשלעזעג

 .רענרעל ַאמרָאנ יורפ

 טלעטשעג ךיז ךיא בָאה סערייא-סָאנעוב ןיא ןָאזעס םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 -קעלַא ןרהא :סרעליּפשיוש יד טימ ,לבמַאסנַא-רעטַאעט-רעמַאק ַא ןופ שארב

 -קיזוומ רעד ןוא רעוַאס דרַאנרעב ,ןעבער הקבר ,גנַאל ַאטינַא ,וװָארדנַאס

 ,יקסווָאנעט ןָאמיס רָאטקעריד

 "עוו ,ַאיבמולַאק ,ורעּפ ,עלישט ,ןַאוכ-ןַאס ,ַאסָאדנעמ : טורשרַאמ רעזנוא

 -נָאק טָאטשנָא .ָאקיסקעמ ןוא ַאלַאמעטַאװג ,ַאקירדַאטסָאק ,ָאַאסַארוק ,ַאלעוזענ
 עניימ לבמַאסנַא םעד רַאפ טסַאּפעגוצ ךיא בָאה ,טריפעג ךיז טָאה'ס יוװ ,ןטרעצ

 יד ןופ ןדיא יד ."ןוגינ רעטפושיכרַאפ; ןוא "ךיא ןוא ןוז ןיימ, ןסעיּפ ייווצ

 טוג רעייז ןבָאה רימ .סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא זנוא ןבָאה םיבושי
 ,םוטעמוא טנידרַאפ

 "נא ףיוא ןעמענרַאפ טזומעג ךיז רימ ןבָאה ןטייהנגעלעגנָא-עזיוו בילוצ
 ןפיוא ,עקירעמַא-לַארטנעצ ןוא-ןייטַאל ןיא םיבושי ערעדנַא וצ ,ןגעוו ערעד
 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד וצ געוו

 -קַאדער) שטיוועלעדוי השמ : ןעוועג-"ברקמ זנוא ןבָאה געוו ןצנַאג ןפיוא

 יקסווָאליּפ בקעי רעלעטשטפירש רעד ןוא (?טרָאװ עשידיא סָאד; ןופ רָאט

 ,(לארשי ןיא טציא) עלישט ,ָאגָאיטנַאס ןופ

 ,איווילָאב ,זַאּפ-ַאל ןופ שומרַאי לבייא ,ןייטסנירג סירָאב ,יקצינּפָאטס ָאילוכ

 ןַאמשיילפ השמ ,שטיװעיַאנוד סירָאב ,יקסנַאדיװ ןושרג ,יקסניזדָאר לכימ
 .ורעּפ ,ַאמיל ןופ

 1963 ,ץרעמ רעט14 ,"לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט;,

 ורעּפ ןיא רעטַאעט שידיא

 ("לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט, ןופ טייז-רעטַאעט רעד רַאפ לעיצעפס)

 ךיליווצ ששרעה ןופ

 ,ןיײא-רָאי ןעמוק עניטנעגרַא ןופ ןרעטש עקידנעשזדנָאלב יװ גנַאל-ןרָאי

 ןּפורג ןעוועג סנטסיימ ןענייז סָאד ,רעטַאעט שידיא ןליּפש ורעּפ ןייק סיוא-רָאי

 -ןיילק םענעפורעג-יוזַא ןריפפיוא ןגעלפ סָאװ ,ןטסיטרָא יירד רעדָא ,ייווצ ןופ
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 רענַאורעּפ .וו .ַא .א ץנַאט ַא ,גנורּפש ַא ,גניז ַא ,שטעקס ַא :רעטַאעט-טסנוק

 שידיא ַא טימ טקיװקעג ךיז ןבָאה ,טייקשידיא ןוא ןדיא ןופ ןסירעגּפָא ,ןדיא

 ןשינַאּפש ןיא .,םייה רעטלַא רעד ןיא טנָאמרעד ייז טָאה סָאװ ,לדיל-סקלָאפ

 טשינ טנייה זיב טָאה לייט עטסערג יד לייוו ,ןעגנַאגעג טשינ ןעמ זיא רעטַאעט

 ןוא :רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ןופ ךַארּפש עשירַארעטיל יד טּפַאכעגפיוא

 זיב ןכַאל ןוא ץיוו ַא ןופ ןעגנירּפשפיוא טגעלפ לָאז רעטקַאּפעג-לופ ַא ןעוו

 םעד טָאה רע לייוו ,טלַאק ןבילבעג רעיושוצ רעשידיא רעד זיא ,עירעטסיה

 -ןטסיטרַא עשידיא ןגעלפ רַאפרעד .ןעמונַאב טשינ ץיוו ןשינַאּפש ןשיסַאלק

 ,ןייא-רָאי ט'רזחעגרעביא ןכוזַאב יד רעבָא ךיז ןבָאה ,גלָאפרעד ןבָאה ךעלרָאּפ

 "דיל יד טנעקעג ןיוש ןדיא ןבָאה ,רַאוטרעּפער ןקיבלעז םעד טימ סיוא רָאי

 טגעלפ .,רעטַאעט ןיא ןייג טרעהעגפיוא טָאה ןעמ ןוא ...קקיניײוװנסיױא ףיוא ךעל

 ...ךרדה:-תואצוה ףיוא ןטסיטרַא יד ןלָאצַאב ןזומ לָאמ ךס ַא הליהק יד

 ןַאמרעה טימ עּפורט עשידיא עצנַאג ַא ַאמיל ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה לָאמַאטימ

 ,..ןטסיטרַא רעדיוו :זָאנ רעד טימ שטיינקעג ןדיא ןבָאה .שארב ווָאקָאלבַאי

 טָאה וװָאקָאלבַאי ןעוו רעבָא .ןטעליב ןפיוקרַאפ וצ ןעוועג רעווש גונעג זיא

 סָאד .ורעּפ ןעמונעגניא שממ רע טָאה ,גנולעטשרָאפ עטשרע יד ןבעגעג

 ,רעטַאעט שידיא תמא ןעזרעד ןבָאה ןדיא רענַאמיל יו לָאמ עטשרע

 -רָאפ רעד ןעוו .ענעצס ןוא ישזער ןיא הירב ַא זיא וָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 טַאטשעגסיױא עניב ַא ןעזרעד ןבָאה ןדיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה גנַאה

 רעדניק ןוא רעטָאפ ןגעוו עמַארדָאלעמ ַא ייז ןבָאה ןבעגעג ןוא ,קַאמשעג טימ

 ןוא ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןסעזעג ןדיא ןענייז ,טייצ רעקיטנייה רעד ןיא

 -נָא יד ןופ רענייא טשינ לייוו ,ןרערט טימ ןסָאגעג ןבָאה סעמַאמ ןוא סעטַאט

 יד שטָאכ ןוא ...בוטש ןיא ךיז ייב םעלבָארּפ ןבלעז םעד טָאה עקידנזעוו

 ,..?דגע-יּפעה; ַא ןוא ןרערט טימ עמַארדָאלעמ ַא יו רעמ טשינ זיא ךַאז עצנַאג

 ןזיװַאב ,רעטַאעט ןשידיא ןופ ןַארעטעװ רעד ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה רעבָא טָאה

 ,םלוע םעד ןסיירוצטימ יו טסייוו רע זַא

 זיא רעטַאעט שידיא זַא ױזַא ,טנכייצעגסיוא טליּפש עּפורט עצנַאג יד

 ןייק ןפיוקרַאפ רעמ טשינ טייג ןעמ .גָאט ןופ עמעט יד ַאמיל ןיא ןרָאװעג

 טגירק ןעמ זַא טָאג טקנַאד ןעמ ןוא רעטַאעט ןיא ןיילַא ןעמוק ןדיא ,ןטעליב

 ,ןציז וצ ואוו ץַאלּפ ַא

 ךָאנ ןעמ ףרַאד רעטַאעט שידיא ךָאנ "שידק-ןנברפ ןייק זַא ,סיוא טזייוו

 ןפַאשעג סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיא ןטלָאװ יאוולה .,ןגָאז טשינ לייוורעד

 רעביא ןרָאפ ןלָאז ייז זַא ןטסיטרַא עשידיא ןרידיסבוס וצ דנָאפ תמיק-ןרק ַא
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 -רַאפ זייווכעלסיב טרעוו סָאװ ,םלוע ןשידיא םעד ןקעוו וצ עקירעמַא-ןייטַאל

 ,הביבס רעשיאיוג רעד ןיא ט'צראהיםע

 ,סרעליּפשיוש עשידיא עטסנרע רָאנ ,רעטַאעטיּפַאל-ּפַאכ ןייק טשינ רעבָא

 ןבעל ןשידיא םעניא םייח-חור ַא טכַארבעגנײרַא ייז ןטלָאװ ,ווָאקָאלבַאי יו

 ,עקירעמַאיןיײטַאל ןופ

 דנָאפ ַא ןפַאשעג ,טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא רעד ,ידענעק ךיוא ךָאד טָאה

 ךיוא ...עקירעמַא-ןײטַאל ןרילרַאפ וצ טשינ ידכ ,*סערגָארּפ רַאפ ץנַאילַא;

 עשידיא ליפיוזַא ןרילרַאפ וצ טשינ ידכ ,דנָאפ ַאזַא ןפַאש ןפרַאד ,ןדיא ,רימ

 ןיא ןּפמורשעגנייא ןוא טרַאדעגנייא ןרעוו סָאװ ,טנעניטנָאק םעד ףיוא םיבושי

 .עיצַאלימיסַא רעקיטסייג ,רעשירַאנ ַא

 ...!טרָאװ סָאד ןבָאה סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיא

 -סָאנעוב ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה לבמַאסנַא ןופ סרעליּפשיוש עקינייא

 ,לעזיימ אלעב : רעטַאעט-רעמַאק ןכעלקעװַאב םוצ ןגיוצעגוצ ךיא בָאה ,סערייא

 ןעבער הקבר טימ ןעמַאזוצ ,ןָאמָאלָאס ענער ןיטסינַאיּפ יד ןוא יקסניפיל קחצי

 ַאדירָאלפ ,ימַאימ ןופ רוט רעזנוא טצעזעגרָאפ רימ ןבָאה ,רעוַאס ָאדרַאנרעב ןוא

 ,(טַאכָאש יעפ ןוא יאול : עסערּפמיא) עדַאנַאק ןוא קרָאי-וינ ןייק

 רימ ןבָאה לבמַאסנַא-רעמַאק ןכעלגעוַאב םעד טימ רוט םעד טקידנערַאפ

 -נַא םוצ .(ןעדייס ןעטס ןוא ףָארטסָא רַאקסָא : עסערּפמיא) עינרָאפילַאק ןיא

 ,ףרָאדנעװ האל ,גנילרעווצ ַאטעי :סרעליּפשיוש יד ןעמוקעגוצ ןענייז לבמַאס

 ידנעוו ,סמלָאה יליב ,ווָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא ,סקַאל םהרבא ,ןײטשדלָאג ַאירָאלג

 ,ןיסלעג ןָאנַאשט : רָאטקעריד-קיזומ .,רעניילק סקעלַא ,להָאק

 ,"ןסָאריּפַאּפ ןוא "לארשי ןופ טסַאג ַא; ,"ךיא ןוא ןוז ןיימ,, ןסעיּפ יד טימ

 "רעד ןלעיצנַאניפ ןוא ןשילַארָאמ ןטסערג םעד טימ ,ןטלַאהעגנָא רימ ןבָאה

 ןגָאלשעג רימ ןבָאה "ןסָאריּפַאּפ, טימ ,םישדח 5 עּפַאנק ןופ ןָאזעס ַא ,גלָאפ

 עצנאג ,ךָאװ ַא ןעגנולעטשרָאפ 8 עסעיּפ עקיבלעז יד ןליּפש ןופ דרָאקער ַא

 ,עינרָאפילַאק ,דואווילָאה ןיא ,ןכָאוו 0
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 ?ארשי ןיא ןלָארטסַאג עניימ

 ןיא ןלָארטסַאג עקידרעמוז עניימ קידנקידנערַא|

 ןרָאפעגקירוצ רימ ןענייז ,1958 רָאי ןיא ,סערייא-סָאנעוב

 "ייז ןטרָאד ןופ .יַאווגורוא ןייק רעטַאעט ןכעלגעװַאב ןטימ

 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ-ןַאס ןייק ןליּפש ןרָאפעג רימ ןענ 2

 לַארטַאעט רעד ןעוועג-ברקמ זנוא טָאה ָאלוַאּפ"ןַאס ןיא

 .סרעבָאהביל-רעטַאעט ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןַאמטלעװ בקעי

 (קישטייבערעוו) עברעוו שריה ,שטיװָאנכַאש לדוי : ריע-ינב רענדָארג יד

 ,טעקנַאב ןצנַאג ַא רימ דובכל טרישזנַארַא ןבָאה

 דובכל טעקנַאב םעד ףיוא טסעג ןעוועג רימ ןענייז ָארײנַאשז-עדדָאיר ןיא

 זיא בוט-םוי םייב .סנרּפ בקעי ,"גנוטייצ עשידיא; רעד ןופ רָאטקַאדער םעד

 ןופ (רעגריבנרע) "ַאקָאירַאק ןָאדַאדיס, :לטיט רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ םיא

 ,ליזַארב ,ָאיר

 ןוא קידובכב ,ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןעגנולעטשרָאפ ערעזנוא ןענייז ללכב

 .עקירעמַאילַארטנעצ ןוא-םורד ןופ םיבושי עשידיא עלַא ןיא ,טײקיצרַאה טימ

 "םורד ,גרובסענַאהָאי ןייק ןעמענרַאפ טלָאזעג ךיז רימ ןבָאה ָאיר ןופ

 בָאה'כ .סעזיוו עקיטיונ יד טגָאזעגּפָא זנוא ןעמ טָאה טונימ עטצעל יד ,עקירפַא

 רַאפ ןליּפש טלָאװעג רעייז ךיז טָאה רימ .שפנ-תמגע סיורג ןופרעד טַאהעג

 בָאה ,תומוקמ ענעי ןיא .,דנַאליז-וינ ,עילַארטסױא ,עקירפַא-םורד ןופ ןדיא יד

 ןדיא לָאצ עסיורג ַא ,קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ ,טצעזַאב ךיז טָאה ,טסואוועג ךיא

 -עטש ,טליּפשעג בָאה ךיא ןעמעוו רַאפ ,םיבושי עשיווטיל ןופ ןעמַאטש עכלעוו

 .עטיל ןיא ,רעליּפשיוש רעלענָאיסעּפָארּפ סלַא ,טירט עטשרע עניימ קידנל

 רַאסערּפמיא םעד ןופ טָאבנָא ןַא ןעמוקעגנָא רימ זיא טלָאמעד טקנוּפ

 ךיילג בָאה'כ .לארשי-תנידמ ןיא ןרילָארטסַאג ןעמוק וצ גרעבנעטכיל ףסוי

 -ַאב בָאה'כ סָאװ לָאמ עטשרע סָאד) דיירפ טימ עיציזָאּפָארּפ ןייז ןעמונעגנָא

 ,"לארשי ןיא םעס לקנָאק ןופ גנוריפפיוא ןיימ טימ תוכייש ןיא לארשי טכוז

 ,רעטַאעט ןליּפש וצ ןעמענרעטנוא ךיז טנעקעג טשינ ךיא בָאה ,1952 רָאי ןיא

 ,(טצענערגַאב ןעוועג זיא טייצ ןיימ

 "עוו טימ ,לבמַאסנַא-רעטַאעט ןכעלגעוַאב םעד ןופ םירבח עביל עניימ

 ףיש ַא טימ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ,טבעלעגנייא טוג רעייז ךיז בָאה'כ ןעמ
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 ףיוא ןַאלּפָארע ןַא טימ טזָאלעגסױרַא ךיז בָאה ךיא ןוא ,סערייא-סָאנעוב ןייק

 ,לארשי-תנידמ ןייק רעטַאעט שידיא טימ -- ןלָארטסַאג עניימ
 לי 8

0 

 -יומ רעד ,גרעבנעטכיל ףסוי ראסערּפמיא ןיימ ,סרעליּפשיוש-םירבח

 םינּפ-לבקמ ךימ ןבָאה ,ןפַארגָאטָאפ ןוא סרעטרָאּפער ,רעלזיירק לעצרַאמ רעק

 -טנגוי ןיימ טרַאװעגּפָא ךיוא ךימ טָאה'ס ,דול ןיא טרָאּפ-טפול ןפיוא ןעוועג

 ךיא ןכלעוו טימ ןַאלּפָארע רעד יװיױזַא ,לקניפ ןועמש רעלטסניק רעד ,רבח

 -ַאב טנװַא םענעי טָאה לקניפ ןוא ,טקיטעּפשרַאפ ךיז טָאה ןעמוקעגנָא ןיב

 ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ ךיז רע טָאה ,"המיבה; רעד ןיא ןליּפש טפרַאד

 ,רימ ףיוא

 ,ךוזַאב ןטשרע ןיימ ייב יו שרעדנַא ןצנַאגניא סיוא טעז דלעפיילפ סָאד

 עטצעל יד ןופ ףיול ןיא טכיירגרעד טָאה לארשי סָאװ סערגָארּפ רעסיורג רעד

 -יווער שזַאגַאב ןיימ ,טרָאּפ-טפול ןפיוא ךיוא טלוב רעייז ןָא ךיז טעז ןרָאי

 טשינ לעװ ךיא זַא יורטוצ רימ וצ ןבָאה ןרָאטקעּפסניא יד .טשינ ןעמ טריד

 טריפעג בָאה'כ ...הנידמ רעשידיא רעד ןופ ןצעזעג-רעייטש יד ןצעלרַאפ

 ןוא סרעייפָאלפמע ,ןענָאפָארקימ טעלּפמָאק םעיינ ַא ןַאלּפָארע ןיא ךיז טימ

 ףיא .עניב רעד רַאפ םירישכמ עשינָארטקעלע ןוא עשירטקעלע ערעדנַא

 ןבילברַאפ זיא שזַאגַאב רעד ,לָאצּפָא-רעייטש ַא ןעוועג ָאי זיא "הרוחס; רעד

 -יילרעד רעטעּפש געט עכעלטע טימ טָאה גרעבנעטכיל זיב דלעפ-טפול ןפיוא

 .סעיצַאלוגער-טרָאּפמיא יד טקיד

 ,"טלעוו ַא סָאד זיא ,יוא; : עסעיּפ עשילַאקיזומ ןיימ טנעיילעגרָאפ בָאה'כ

 גָאט ןטייווצ םעד ןָאזעס םעד ןביוהוצנָא טמיטשַאב ןבָאה רימ רעכלעוו טימ

 יורפ) ןעטכיל ַאניל ,שטיוװָאבוקַאי ַאלָאל : ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד .חסּפ

 -דנַאס םירמ ,לטפעש ַאינָאס ,רעלכַאפ ַאניבַאס ,תירוא םירמ ,(גרעבנעטכיל

 ,(רעטיור רעד) טרַאה דוד ,יקצעדיוו ףסוי ,שטיװַאס (ךיירדלָאג) דנומגיז ,רעל

 ,רעלזיירק לעצרַאמ : רָאטקעריד-קיזומ .רָאטקעּפס יכדרמ ןוא גרעבסליה יכדרמ

 טרישזַאגנַא ןעוועג ןענייז עטלעטשעגנָא ערעדנַא יד ןוא עּפורט עצנַאג יד

 ןטסגידרַאפ ערעייז ןופ ,תמא .עשזַאג רעכעלטַאנָאמ ףיוא ןגרעבנעטכיל ייב

 סָאד זיא ןובשח טימ ןבעל וצ רעבָא .ןרעו ךייר טנעקעג טשינ ייז ןבָאה

 ןעוועג ןענייז סרעליּפשױש יד ןופ בור סָאד .(גנונעדרָא ןיא) רדסב ןעוועג

 סָאד .טלעג-הריד םומינימ ַא רַאפ תוריד ןעמוקַאב ייז ןבָאה ,םישדח םילוע

 .טעשזדוב רעייז טימ ןפלָאהעגסױרַא ליפ ייז טָאה

 השמ ןײארַאפ-רעביירש ןופ רעייטשרָאפ רעד טָאה ןעמוקנָא ןיימ ייב דלַאב

 ףיוא טריאויוורעטניא ךיוא ךימ טָאה'מ .ץנערעפנָאק-עסערּפ ַא ןפוררַאפ ןָאר
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 קרַאטש זיא ָאידַאר רעד ףיוא ןוא עסערּפ רעד ןיא ,"לארשי-לוקע ָאידַאר רעד

 ךיירטסע ,דנַאלשטיײיד ןופ סּפמעק-"יּפ-יד; יד ןיא עיסימ ןיימ ןרָאװעג טנָאטַאב

 ,עילַאטיא חוא

 "לוחמהו הקיסומה ,המבה ינמא לש יצראה דוגיא; ןופ רעייטשרָאפ רעד

 לווירב-ידידי ַא טקישעגוצ רימ טָאה ,רָאש .י ר"ד ,(ןייארַאפ-ןטסיטרַא רעד)

 עניימ ןופ טנעצָארּפ 4 ןלָאצ ןפרַאד לעוו'כ : ןסיוו רימ טזָאל 'רע .תירבע ףיוא

 ,הלווע ןייק טשינ זיא'ס ,אלימ .,ןײארַאפ-ןטסיטרַא םוצ ןטסנידרַאפ

 ןפרַאד רימ סָאװ עסעיּפ רעד ןופ טסקעט םעד רימ ייב טעב גרעבנעטכיל

 ,ןליּפש

 א ןקישקעװַא זומ'כ לייוו -- רע טגָאז --- ןביירשרעביא סע טעוו'מ --

 ,ןרירוזנעצ עסעיּפ יד ףרַאד'מ ,םילשורי ןייק עיּפָאק

 .ןעמ זומ -- זומ'מ זַא ,אלימ -- ? ןרירוזנעצ ---

 ןיימ ףיוא עקרוזנעצ יד טכַאמ לַאגעס .י לַארטַאעט ןוא רעליּפשיוש רעד

 -רַאפ-ןטסיטרַא ןרַאפ הנתמ ַא טזָאלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ ,ןישַאמ רעשידיא

 ,דנַאלשטייד ןיא ןייא

 ,ןָאזעס-ןטסירוט ןופ ןערב עמַאס ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב לארשי ןייק

 ואוו לכעלעטָאה םעד ןיא .ערה'ןיע ןָא ,טקַאּפעגרעביא ןענייז ןלעטָאה עלַא

 ךיז טביוה ,ךיז זייווַאב ךיא יװױזַא .םעװקַאב טשינ רעייז הימ זיא ,ןיואוו ךיא

 !"סרושזנָאב, !"ס'וד-וי-וד"וַאה; !סמכילע-םולש :ןופ הרדס ַא ןָא דלַאב

 ץנעדיישרַאפ ןופ ןטסירוט ןענייז סָאד .7? ַאװ-אסדָאמָאק; * ?ַאו עלדָאמָאק;

 טייצ רעבָא טָאה רע .רימ טימ םורַא ךיז ןּפַאכ ןוא ךימ ןענעק ייז .רעדנעל

 -תנידמ ןיא עקשיש עצנַאג ַא ןיב ךיא זַא ייז ןעניימ םעד ץוח 1 םעד ףיוא

 ץנעידיוא ןַא טימ ןגרָאזרַאפ ייז ןופ ןדעי לָאזכ טלָאװעג ייז ןטלָאװ ,לארשי

 ,ומצעבו ודובכב ןוירוג-ןב דוד ,הלשממה-שאר םעד טימ שטָאכ

 ַא טימ ךימ טגרָאזרַאפ ,גרעבסליה לטָאמ רעליּפשיוש רעד ,טניירפ ןיימ

 בוחר ףיוא ,ןַאמרַאלק רתלא ןוא עיסַאכ החּפשמ רעד ייב רעמיצ ןטַאוװירּפ

 רענייק ,ליטש ,קיטכיצ זיאס .ןשטנעמ עקיצרַאה ןענייז ייז .ךלמה המלש
 .היחמ טושּפ ךיז ןיב'כ .טשינ םענייק עּפעשט ךיא ןוא טשינ ךימ טעּפעשט

 ,עסעיּפ עטשרע ןיימ ןריפפיוא לעוו'כ זיב טעברַא גונעג רָאפ רימ טייטש'ס

 ןופ טקעיָארּפ ַא ,"הדובע-תירבק ןופ ןינב םעד ןיא רימ ןכַאמ עבָארּפ
 ןיא ,48 רעשילאק ףיוא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיא ןופ ןוא גניר-רעטעברַא
 ןדיא ערעטלע .קעטָאילביב-יקסרוק יד ךיוא ךיז טניפעג ןטרָאד .ביבא-לת
 -טנגוי יד ,רעכיב עשידיא ,עסערּפ עשידיא יד ןענעייל גָאט ןדעי ןיהַא ןעמוק
 םעד ןיא .ייז ןטעברַא גָאטײב .טנװָא ןיא ןעמוק -- םילוע עיינ -- עכעל
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 -עגפיוא ךיוא ןרעוו ןטרָאד .ןטרעצנָאק ,סעיצקעל טנדרָאעגנייא ןרעוו ןינב

 ,טסעג עשידנעלסיוא ןעמונ

 "יק זיא ,תישאר ירפ- רעייז ןָא רימ ןביוה ןבָארּפ יד ,סייה רעייז זיא'ס

 ןעמ טעוװ רעטעּפש .טייצ-גָאטימ ןבָארּפ יד ןקידנע ןעמ ףרַאד ,תינשהו ; רעל

 רעמ זיא םעד ןופ --- הלילח ,"ענצ, בילוצ טשינ ,ןעייק וצ סָאװ ןגירק טשינ

 יד ןיא רָאנ רעבָא ,בוט-לכמ ןענַארָאטסער יד ןיא טגירק'מ .ָאטשינ רכז ןייק

 יד ןיא יוו) למירד ַא ןּפַאכ וצ ךיז ןעמ טגייל ןסע ןכָאנ ,ןץהעש עטמיטשַאב

 סָאװ טייצ רעד ךרוד) טנוװָא ןיא .(רעדנעל רענַאקירעמַא-ןייטַאל ןוא-םורד

 .עבָארּפ רעדיו -- (טשינ טליּפש ןעמ

 -געלפ רעייז עבָארּפ ייב ןענייז סרעליּפשיוש עקינייא זַא טקרעמַאב בָאה'כ

 עזָארּפ יד טשינ ןעקנעדעג ייז .ליופ ןוא םַאזגנַאל ךיז ןגעװַאב ייז ,שיטַאמ

 ןופרעד ךיא בָאה טייצ עטשרע יד ,קינייװנסיױא ןופ טנעקעג ןיוש ןבָאה ייז סָאװ

 :גנוניישרעד עטפָא ןַא ןרָאװעג רעבָא זיא'ס ןעוו .ןזעוו ןייק טכַאמעג טשינ

 רעייז ןרָאװעג השעמ יד רימ זיא ,רעטייווצ ַא -- ןגרָאמ ,רעד -- טנייה

 : דנלַאפפיוא

 ריא --- טריטסעטָארּפ ךיא בָאה --- ? ךייא טימ ךיז טוט סָאװ ,םירבח ---

 ןטכענ ךָאד זיא עסעיּפ יד ?טייז רעקניל רעד ףיוא ןענַאטשעגפיוא טנייז

 !ןבעל-ןוא-בייל ןָא סע טייג טנייה --- רומזמ ַא יו עבָארּפ ייב ןעגנַאגעג ןיוש

 ?ןעשעג זיא סָאװ

 -- טרעפטנערַאפ ךיז ןרָאיטקַא יד ןבָאה --- !"ןיסמח; ַא טנייה זיא'ס --

 טעװ ריא ,גנירג זנוא זיא ץרַאה סָאד ? וָאקָאלבַאי רבח ,טשינ סע טליפ ריא

 ןסייר ,זָאנ רעד ןיא ןענעקירט ןעמענ ךייא טעוו'ס ,בורקב ןליפרעד ךיוא סע

 !"ןיסמח; ַא ןופ םעט םעד ןסיוװו ריא טעוװ ,ּפָאק ןיא ןשיור ןוא זדלַאה ןיא

 ןעמ ןוא ןיריּפסַא ןַא טמענימ !ךעלרעפעג טשינ זיא'ס ,טשינ ךיז טקערש

 "עט רעשיבַארַא ףיוא ךיז טמענרַאפ "ןיסמח; רעד זיב רעטנוא ךיז טעשטומ

 ,וָאקָאלבַאי רבח ,טשינ ךיז טגרָאז -- ?עסעיּפ רעד ךייש סָאװ .עירָאטיר

 ! בוט-יכב ןייז טעוו'ס !הרות יד ןענעק ןלעװ רימ

 ,החּפשמ ןייז טימ ןוא ןעלקניפ טימ ךיא גנערברַאפ טונימ עיירפ עדעי

 -עטשרָאפ יד ךיא ךוזַאב ,עבָארּפ ןייק טשינ ןכַאמ רימ ןעוו ,ןטנװָא יד ןיא

 ,סרעטַאעט עשיאערבעה ערעדנַא יד ןיא ןוא "המיבה, רעד ןיא ןעגנול

 רעמייב; עסעיּפ יד ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש רימ זיא "המיבה, רעד ןיא

 זיא רע) ןייש ףסוי :ישזער .ָאנַאסַאק ָארדנַאסקעלַא ןופ "קידנעייטש ןברַאטש

 "עג טרעװ ןעבָאב רעד ןופ עלָאר-טּפױה יד ,(ןלוּפ ןופ ןעמוקעגנָא טשרע

 סָאד ןסעגרַאפ טשינ ןעק'כ .ַאניװָאר הנח ןירעליּפשיוש רעד ןופ טליּפש
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 ףוױרַא ,רעטרעוו ןָא ,טייג ַאניװָאר ןירעלטסניק עטשטנעבעג-טָאג יד ןעוו דליב

 טשינ טעז םינּפ ריא .ענעצס רעשיטַאמַארד רעקרַאטש ַא ךָאנ ּפערט יד ףיוא

 ןופ גנובעלרעביא עכעלנייּפ ןוא רעצ ןסיורג םעד רעבָא טליפ'מ .םלוע רעד

 -עגוצ טציז םוקילבוּפ סָאד .גנוגעװַאב רעדעי ריא ןופ ןוא רבא ןדעי ריא

 ,טרעווילגרַאפ יו רעצעלּפ יד וצ טדימש

 שירעלטסניק ,"קָאליײשש ןופ גנוריפפיוא עטיינַאב א ןעזעג ךיוא בָאה'כ

 ןוָאנַאטרעב טימ ,"רעקיכלימ רעד היבט; ;לקניפ ןועמש ןופ טריפעגכרוד

 ערעדנוזַאב ייווצ ,לקניפ ןעמונעגרעביא עלָאר יד טָאה ךָאנרעד ,היבט סלַא

 ,סרעלטסניק עקיטרַאנגייא ייווצ ןופ סעיצַאערק

 -רעלטסניק ייוצ יד לארשי ןיא טַאהעג טלָאמעד ןבָאה החלצה סיורג

 -גָארּפ-ויוװער ערעייז טימ ,רעכַאמוש לארשי ןוא ןַאגישזד ןועמש ,ןטסירָאמוה

 רעד רעביא ןוא לארשי ןיא ןפַאשעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ שזַאטס םעד .ןעמַאר

 עשיריטַאס ערעייז ,טכיירגרעד טשינ רענייק טָאה ,רנַאשז רעייז טימ טלעוו

 ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ ןובשח ןפיוא סעקסערָאמוה ןוא סענעצס ,ןגָאלָאנָאמ

 עכלעוו ,טנגוי-לארשי רעד ייב וליפַא טכַאמעג טבילַאב ייז טָאה ,םַאנסיוא ןָא

 תוירחא רעשירעלטסניק טימ .רעטַאעט שידיא ףיוא םינלעב עּפַאנק ןענייז

 ןײילַא ןַאגישזד ןועמש ,ןרָאי עטצעל יד ,ןָא טריפ גלָאפרעד סיורג טימ ןוא

 ךיוא רָאנ ,לארשי ןיא רָאנ טשינ ,ןעמַארגָארּפ-ויװער עקיטרַאנגייא יד-טָא

 ןופ עסערּפמיא רעד רעטנוא) טלעוװ רערָאג רעד ףיוא רעדנעל ערעדנַא ןיא

 ןוא קרָאי-וינ ןיא ןעוועג-חילצמ ךיוא ןַאגישזד ןועמש טָאה ןַארגדלָאג ירנעה

 (עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ םיבושי ערעדנַא יד ןיא

 ןבָאה ,ערעימערּפ ןיימ וצ טיירגעג ךיז בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד

 ןוא ןָאמָאלָאס :עניטנעגרַא ןופ סרעליּפשיױש יד לארשי ןיא טרילָארטסַאג

 :שסערּפמיא .גרעבנייטס טָאגרַאמ ןוא םיובדלעפ לארשי ,רעמַארטש ַארַאלק

 ,ןַאמּפיל השמ

 םעד ןיא טריפעגכרוד טָאה ןטסילַאנרושז עשידיא ןופ ןייארַאפ רעד

 ןריובעג םעד טייז רָאי 1008 :עימעדַאקַא עכעלרעייפ ַא רעטַאעט-"המיבה;

 -ּפלוקס-םכילע-םולש רעד ןופ גנוליהטנַא : םַארגָארּפ ןיא ,"םכילע-םולש ןופ

 םכילע-םולש ןופ םיטש יד ;ןַאמלעגָאפ ןועמש רעלטסניק ןופ ןפַאשעג ,רוט
 טריפעגכרוד ךיוא זיא'ס .ןינַאצ .מ ןופ גנונעפערעד ןוא ,עטַאלּפ ַא ףיוא

 ,"טנזיוט טרעדנוה ייווצ; סמכילע-םולש ןופ טקַא ןַא ןרָאװעג

 רעטַאעט-יסש-להא,,

 ןופ רעטַאעטדַאניק ןסיורג םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ערעימערּפ ןיימ
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 ,טנװָא ןיא ןוא גָאטיײב ,ןעגנולעטשרָאפ ייווצ טליּפשעג ןבָאה רימ .,ןג"תמר

 טנעקעג ךימ ןבָאה עכלעוו ,םילוע עיינ ןופ ןענַאטשַאב זיא םוקילבוּפ סָאד

 -רָאפ עדייב וצ ,ןטעליב עלַא ,ןטסירוט רענַאקירעמַא ןופ ןוא ןרעגַאל יד ןופ

 -נייא עקיזיר עכלעזַא .סיוארָאפ ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענייז ,ןעגנולעטש

 -ערּפמיא-רעטַאעט ַא זיא רע טניז ןעזעג טשינ ךָאנ גרעבנעטכיל טָאה סעמַאנ

 ,ןבעגעגוצ רע טָאה -- ראס

 ןופ טסירגַאב ךימ טָאה ,יצינירק םהרבא ,בורק ןיימ ןוא ריעה-שאר רעד

 :ריע-ינב עניימ גנולעטשרָאפ רעד וצ ןעמוקעג ךיוא ןענייז סע .עניב רעד

 עקמיס סניזוק עניימ ןוא ןיטסוק .מ ,ירכז .א ,סאמ ,ש ,קינַאמסַאּפ .ח ,ןילעי .י

 ,שזַארוק לאומש ןוא

 רעבָא ,סערעימערּפ ייב טריסַאּפ'ס יוװ ,ןגיוצעצ ךיז טָאה גנולעטשרָאפ יד

 .ןעוועג ןח-אשונ רימ ןבָאה ןײמעגלַא ןיא

 ,רעלזיירק לעצרַאמ רעקיזומ רעד שינעמכַאפ ןָא-טריפ רעטסעקרָא ןטימ

 זנוא ואוו ,םינינב-רעטַאעט יד ןיא .ןריפטימ רימ ןלעוו רעטסעקרָא ןצנַאג םעד

 זיא ,(ןסיורד ןיא סרעטַאעטיפמַא יד ןיא טרפב) ןליּפש וצ ןעמוקסיוא טעוו

 ,טסינַאיּפ ַא טימ ָאנַאיּפ ַא טָאטשנָא .ָאנַאיּפ ַא יו טנעמורטסניא ַאזַא ָאטשינ

 ָאי ךיא בָאה ןרעגַאל יד ןיא) טסיסַאב ַא טימ טסינָאידרָאקַא ןַא זנוא טימ טרָאפ

 ,(סנַאלובמַא ןיימ טימ ָאנָאיּפ ַא טריפעג

 עשירטקעלע ,טיזיווקער ,סעיצַארָאקעד עלַא זנוא טימ ךיוא ןריפ רימ

 טלעטשעגוצ טרעוו ץלַא סָאד ,םירישכמ-עניב עקירעביא יד ןוא גנוטכיײלַאב

 ,קָארט ןלעיצעּפס ַא טימ רעטַאעט ןדעי ןיא

 לעיציפָא .ביבא-לת ןיא "םש-להא; רעטַאעט ןיא רימ ןליּפש טנוװָא תבש

 ןרעוו ןטרָאד .הרות טנרעל'מ ןוא טנוװַאד'מ ואוו שרדמ-תיב ַא ,לוש ַא סָאד זיא

 -עמיטש ערַאברעדנואװ טימ ךעלעגניא יד .םינזח-רעדניק טלושעגסיוא ךיוא

 זיא רעגניז ןייא ,דומע ןרַאפ ןענוװַאד וצ גנורַאפרעד יד ןטרָאד ןגירק ךעל

 יװ סױרַא םיא ןפלעה רעדניק ערעדנַא יד ןוא ,ןזח רעד ,רוביצ-חילש רעד

 ,םיררושמ

 זיב ןעמענרַאפ טשינ ךיז ןעמ רָאט גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעד טימ

 עניב רעד ףיוא ןעגנערבפיורַא ןעמ זומ סעיצַארָאקעד יד .הלדבה ךָאנ תבש

 עניילק יד ןיא בור סָאד) טנװָא קיטיירפ ץעגרע טליּפש'מ ביוא ,קיטיירפ

 ךרוד ,טכַאנ ןטימניא גײצעגרעּפַאלק עצנַאג סָאד ןײרַא ןעמ טע'בנג ,(םיבושי

 ,טנורגרעטניה ןיא סעיצַארָאקעד יד סיוא טלעטש'מ .ןריט עטשרעטניה יד

 ,ןוא שדוק-ןרא םעד ןשיװצ הציחמ ַא יו טניד גנַאהרָאפ רעלעיצעּפס ַא

 .סעיצַארָאקעד יד ,לידבהל
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 רעדָא ,טייז ַא ןָא שדוק-ןורא ןטימ המיב יד קעװַא ןעמ טקור הלדבה ךָאנ

 ןעמ ,טגרָאפ ןופ סעיצַארָאקעד יד רעטנורַא טּפעלש ןעמ ,טנורגרעטניה ןיא

 טגָאמרַאפ "םש-להא; רעד ,ןליּפש םוצ קיטרַאפ -- לבעמ יד סיוא טלעטש

 -טכיל יד טימ ץקסוע וצ ךיז ןעמ טרָאּפשרַאפ ,גנוטכירנייא-טכיל ענעגייא

 ךיז ןפרַאד ךָאנ לָאז'מ ןעוו ,טימ טריפ'מ סָאװ ןרָאטקעשזָארּפ ןוא ןטַארַאּפַא

 ,קוסּפ םוצ ןעמוקעג טשינ לָאמניק ןעמ טלָאװ ,ךיוא םעד טימ ןעמענרַאפ

 ןירַא ךיילג ןעמ טזָאל ,לוש ןופ סױרַא ןעמוק םיללּפתמ-ןדיא יד יװױזַא לייוו

 ,גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד וצ םוקילבוּפ סָאד

 -להא; םורַא סַאג עצנַאג יד םוקילבוּפ סָאד ןיוש טרעגַאלַאב החנמ רַאפ

 טימ ךיז ןגרָאזרַאפ וצ ןזיווַאב טשינ ןבָאה עכלעוו עקינעי יד ןליפַא ,"םש

 ...(ןטעליב) "םיסיטרכ; טלדנַאהעגניײיא ךיוא ןיוש ןבָאה ,סיוארָאפ ןיא ןטעליב

 ?ןעד עשז"ואו ?תבש םוא ."םשילהא;ק ןופ עסַאק רעד ןיא טשינ רעכיז

 ,גָאט-תבש ןכרוד ,ןטעליב ןפיוקרַאפ וצ עיגעליווירּפ ַא טגניד ראסערּפמיא רעד

 םורַא ךיוא ךיז ןעיירד לוש ןבעל ,"םש-להא; ןבעל הריד רעטַאװירּפ ַא ןיא

 טשינ טעז סָאװ ןדיא ַא ייז ןקעמשרעד .עטלעטשעגנָא-רעטַאעט עכעלטע

 :ליטש רעד ןיא גערפ ַא םיא ייז ןביג ,םימש-ארי ַא יװ סיוא

 ,..ןטרָאד ןוא ןטרָאד ? םיסיטרכ טפרַאד ריא ! ינודא

 עלַא ךיא בָאה ,לארשי ןיא טרילָארטסַאג בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד

 געלפ טייצ-החנמ ,"םש-להא; ןיא ןעגנולעטשרָאפ יד ףיוא טקוקעגסיוא לָאמ

 גנַאזעג םוצ טרעהעגוצ ךיז בָאה'כ ,עבָארעדרַאג ןיימ ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז ךיא

 -רָאפ רעד וצ גנומיטש ערעקיסַאּפ ןייק .רָאכ ןטימ םינזח-ךעלעגניא יד ןופ

 טנָאמרעד ךיוא רימ טָאה'ס .ןשטניוו טנעקעג טשינ ךיז ךיא בָאה גנולעטש

 שֹז) לוש רעסיורג רענדָארג רעד ןיא ררושמ סלַא ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא

 ,(12 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע

 ךיז טביילק ,גנולעטשרָאפ עטשרע יד ןליּפש טקידנערַאפימ רעדייא ךָאנ

 ,ןפָא ןיוש זיא עסַאק יד .רעטייווצ רעד וצ "םש-להא; םורַא םלוע רעד ןיוש

 ןפיוא גנַאהרָאפ רעד ךיז טיצרַאפ ,ןפיוקרַאפ וצ ןטעליב ָאד ךָאנ ןענייז'ס ביוא

 ףיוא ןעמ טלַארּפ ,ָאװַארב ךָאנ טשטַאּפ םלוע רעד ,עסעיּפ רעד ןופ לַאניפ

 ,לַאז םעד ןזָאלרַאפ רעכיג סָאװ ןוא ןייז וצ לחומ םלוע םעד טעבי'מ ,ןריט יד

 -ייא ,גנולעטשרָאפ רעטייווצ רעד וצ םוקילבוּפ סָאד ןזָאלנײרַא ףרַאד'מ לייוו

 ,רעדיוו ןיוש טליּפש'מ !ַאהַא -- םעטָא םעד ּפָא ןּפַאכ סרעליּפשיױש יד רעד

 ! ביױהנָא ןופ ! תישארב

 -עט םעניילק םעד ןיא ,"יברגומ, ןיא רעטַאעט שידיא ךיוא טליּפשימ

 רע'ופי ןיא ,"הקירמא ינויצ תיב, ןופ ןטרָאג ןסיורג םעד ןיא ךיוא ןוא לרעטַא
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 -לת ַא ןיא גנולעטשרָאפ-ךָאװנטימ ַא ןיירַא ךיוא טּפַאכ'מ .רעטַאעטיפמַא

 וצ ץַאלּפ עטסרעלוּפָאּפ סָאד רעבָא .ןטנעגעג עסיוועג ןיא לַאז-ָאניק רעביבַא

 -רעטַאעט ןיא קחוד רעסיורג ַא זיא'ס ."םשי-להא; זיא רעטַאעט שידיא ןליּפש

 ןופ סרעטַאעט יד ןיא סעטַאד עקיטכיוו יד רַאסערּפמיא ןַא טּפַאכרַאפ .םינינב

 ,ןליּפש וצ ואוו סעפורט ערעדנַא יד טשינ ןבָאה ,דנַאל ןרעביא ןוא ביבא-לת

 ט'ילהקעג ךיז סרעליּפשיוש יד ןבָאה לארשי ןיא טיזיוו ןטשרע ןיימ תעב

 -קַא ."הגנ; עפַאק ןיא עשזריב-רעטַאעט יד זיא טציא .,"תיסכ; עפַאק ןיא

 זיא ןטרָאד !"תערצ עגנ; -- ?עגנ, ףיוא ןעמָאנ םעד ןגיױצרַאפ ןבָאה ןרָאיט

 ַא ןיא יו תוליכר טימ ןטרָאד טעמושז סע ;לגנָאשזד-רעטַאעט ַא עקַאט

 ,קָאטשניב

 ,סעסיפָא ערעייז ןיא ןטפעשעג ערעייז ןריפ סָאירַאסערּפמיא עקיטכיוו יד

 ערעדנַא יד .ןָאפעלעט ןפיוא דנַאל ןרעביא םינינב-רעטַאעט יד ןרישזנַארַא יז

 : תולוק ךיז ןגָארט ירפרעדניא דלַאב ."הגנ; ןיא ןטפעשעג ערעייז ןריפ

 ןייז ףיוא ןלעב ַא תיבה-לעב ַא טכוז --- ?ךָאװטימ ַא ףרַאד רעוו --

 .רעטַאעט

 ,ןליּפש וצ ואוו רַאסערּפמיא ןַא טכוז --- !קיטנָאמ ַא ףרַאד'כ --

 ןיא ךיוא ,רעטַאעט ןליּפש וצ טייצ עטסעב יד ץלַא ךָאנ זיא טנוװָא תבש

 ייוצ עקידתבש יד רַאפ ןגירקוצניירַא טכוז רַאסערּפמיא רעדעי .ביבא-לת

 ןזָאל תבש ַא רַאפ .בושי ןסיורג ַא ןיא ,רעטַאעט ןסיורג ַא ןעגנולעטשרָאפ

 עיטנַארַאג ַא ןרעדָאפ ייז .,ןטליגּפָא םינינב-רעטַאעט יד ןופ םיתב-ילעב יד ךיז

 טגירק עיצקַארטַא רעכיײרגלָאפרעד ַא רַאפ .הסנכה רעד ןופ טנעצָארּפ ַא טימ

 טשינ ,םולשו-סח ,טָאה'מ ביוא .ןליּפש וצ ואוו םינינב-רעטַאעט ךָאנ ןעמ

 טַאהעג טשינ אקווד טָאה גרעבנעטכיל .ןרָאפמײהַא ןעמ געמ ,ןעוועג ןח-אשונ

 בור סָאד .ןליּפש וצ ואוו סרעטַאעט רימ רַאפ ןגירק וצ ןטייקירעווש ןייק

 ,"םש-להא/ ןיא עקַאט ןוא ביבא-לת ןיא טליּפשעג רימ ןבָאה םיתבש

 א
 יסקַאט ַא טימ רעדָא סובָאטױא ןַא טימ בושי וצ בושי ןופ ןרָאפ סָאד

 זיא דנַאלשטייד ןיא סנַאלובמַא ןטימ ךיז ןּפעלש ןכָאנ רעבָא ,סיוא טעשטומ

 ,עיצַאטרָאּפסנַארט עקיסַאלקטשרע ןַא סובָאטױא ןַא רעדָא יסקַאט ַא רימ ייב

 רַאפ העש ייווצ ַא טימ שטָאכ ןעמוקוצנָא ידכ ,גונעג ירפ סױרַא ןרָאפ רימ

 סױרַא ןעמ טרָאפ ביבא-לת וצ טנעָאנ זיא בושי רעד ביוא .,גנולעטשרָאפ רעד

 טרָאפ ,העש ריפ-יירד ַא ןרעיודעג ףרַאד עזייר יד ביוא ,טנוװָא ןיא 6 רעגײזַא

 ןטמיטשַאב ַא ףיוא ףיונוצ ךיז טמוק'מ .גָאטיײב 4-2 רעגיײזַא סױרַא ןעמ

 ערעייז קידנרָאפיײברַאפ ,געוו ןפיוא לבמַאסנַא םעד ףיוא-טמענ'מ רעדָא ,ץַאלּפ
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 ןייק קירוצ ךעלדנע טמוק'מ ןעוו ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ טכַאנייב ,ןעמייה

 .סובָאטױא ןטימ םייהַא םענייא ןדעי ּפָא ןעמ טריפ ,ביבאילת

 -עּפס ןענייז ,סיסקַאט יד רעדָא ןסובָאטױא יד ןריפ סָאװ ןרעפָאש יד

 טיירד רעּפָאש רעד ןעוו .תולג רעד יוװ גנַאל זיא סובָאטױא רעד ,ןטסילַאיצ

 ןלָאמש ןטייווצ ןופ ןוא ןירַא לסעג ןלָאמש ןייא ןיא סובָאטױא ןטימ ךיז

 סָאװ סעקזייה יד ןופ רעטסנעפ יד ךרוד ןעז שממ ןעמ ןעק ,סױרַא עלעסעג

 ,טקישעג ױזַא סע ןכַאמ ןרעפָאש יד רעבָא .ךעלּפעט יד ןיא ןטרָאד ךיז טכָאק'ס

 ןעוועריקסיוא ךיז ייז ןלעװ ,שינרעטסניפ-קָאטש רעד ןיא ,טכַאנייב וליפַא זַא

 עטכַאמרַאפ טימ סובָאטױא ןַא ןריפ ןענעק ייז .רָאה ַא ןרירנָא טשינ ןוא

 רעד זיא רעבַארַא יד טימ המחלמ רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד) ןגיוא

 ,(רעטסניפ רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגנָא רעקרַאפ-סובָאטױא

 ןעמענ עּפורט רעד ןופ עקירעביא יד ןוא סרעקיזומ ,סרעליּפשיוש יד

 ןליּפש ףרַאד'מ ואוו רעטַאעט םוצ טרָאפרַאפ ןעמ ."ךרדל הדיצ; ךיז טימ

 טלקיוװ ךָאנרעד .ןָאטנָא ןוא ןרימירג וצ עלעקניוו ַא ץעגרע וצ ךיז ןעמ טיירג

 ,ץרַאה סָאד רעטנוא טּפַאכ'מ ןוא גרַאוװנסע סָאד ךעלעקעּפ יד ןופ סיוא ןעמ

 .גנולעטשרָאפ רעד וצ ןרימירג טשרע ךיז ןעמ טמענ ,ןסעגעגּפָא

 .רעטעברַא-עניב יד ןבָאה עזייר רעד ףיא טעברַא לקיטש עטסרעווש סָאד

 -רעטנורַא ,סעיצַארָאקעד יד ןעמענעצ ייז ןפרַאד גנולעטשרָאפ רעדעי ךָאנ

 "קער םעד ןקַאּפרַאפ ,לבעמ יד ןעמענרעטנורַא ,ןירַא קָארט ןיא ייז ןּפעלש

 ןּפעלש ןוא ןקַאּפרַאפ ייז ,ןטַארַאּפַא עשירטקעלע יד ןעמענרעטנורַא ,טיזיוו

 ןופ ןטנעמורטסניא יד ,בָארעדרַאג-ןרָאיטקַא רעצנַאג רעד .ןײרַא קָארט ןיא

 רעצנַאג רעד טרעוו ןגרָאמ ףיוא .קָארט ןטימ טריפעג ךיוא ןרעוו רעטסעקרָא

 ,בושי ןטייווצ ַא ןיא טלעטשעגוצ טרָאּפסנַארט

 ,טכַאנ עצנַאג ַא קָארט ןטימ קידנרָאפ ,ןפָאלש רעטעברַא-עניב בור סָאד

 ןיא .גָאט ןכרוד ,קָארט ןיא רעדָא ,עניב רעד רעטניה טפָאלש רעפָאש רעד

 רעדיילק יד ןקַאּפסױא : רודעצָארּפ עבלעז יד ןייגכרוד ייז ןפרַאד בושי ןדעי

 יד ןלעטשסיוא ,סרעקיזומ יד רַאפ ןטנעמורטסניא יד ,סרעליּפשיוש יד רַאפ

 דלַאב .ייברַאפ גָאט רעד זיא םורַא ךיז טקוק'מ רעדייא ןוא ,סעיצַארָאקעד

 סָאװ רעדנואוו ַא זיא .רעדיוװ ןיוש טליּפש'מ ןוא עפורט יד ךיז טעװַאי

 םעד ןיא טנָאמרעד'ס) ? ןחישמ ףיוא יו "שפוח; ןופ גָאט ןפיוא ןטרַאװ עלַא

 ,(סערייא-סָאנעוב ןיא גָאט-?ָאסנַאקסיד;

 בושי וצ בושי ןוֿפ

 .עסעיּפ ןיימ טימ ּפָא ךיז ןביג ייז .עטנכייצעגסיוא ןַא זיא עּפורט ןיימ
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 טשינ טפערט סָאװ ,עלָאר עטסַאּפעגוצ ןוא עקיטכיוו ַא טָאה ייז ןופ רעדעי

 ,ןרָאילָארטסַאג ערעדנַא טימ טפָא

 -ַאב ךיז ןרָאיטקַא ןבָאה -- עסעיּפ יד וצ-טדיינש *רַאטס; רעד --

 ןוא גנולעטשרָאפ עצנַאג יד ּפָא-טגניז ןוא ּפָא-טליּפש ןיילַא רע -- טגָאלק

 ...םיצל יװ ןעײרדוצמורַא ךיז סיוא טמוק זנוא

 ַאלָאל :סרעליּפשיױש יד ןענייז םוקילבוּפ-לארשי םעד ייב טבילַאב רעייז

 רָאיטקַא-ןארעטעװ רעד ןוא יקצעדיוו ףסוי ,שטיוװַאס דנומגיז ,שטיווָאבוקַאי

 ןופ גלָאפרעד םוצ קלח ןסיורג ַא ןגָארטעגוצ ןבָאה ייז .גרעבסליה יכדרמ

 .ןעגנוריפפיוא עניימ

 ןוא רעליּפשיױש רעגנוי רעד טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןקידנטיײדַאב ַא רָאג

 רע זיא ,עמיטש רענייפ ַא טימ ,גנוי רענייש ַא ,רָאטקעּפס יכדרמ רעגניז

 ןוא ןעגניז וצ ןלָאר טלייטעגוצ םיא בָאה ךיא .עניב רעד רַאפ ןריובעג יו

 ,ןליּפש וצ

 -טסַאג טמוק ריא זַא טסואוורעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ווָאקָאלבַאי ןודא

 טשינ רימ ריא טעוװ עסעיּפ ַא רערעייא ןיא זַא רעכיז ןעוועג ךיא ןיב ,ןרילָאר

 רימ טימ ןעוועג רָאטקעּפס זיא -- ןָאט ַא ןעמענ וצ ליומ סָאד ןענעפע ןזָאל

 ןוא ןעגניז וצ רעדיל ענייש עכלעזַא רימ ריא טיג ףוס םוצ --- קיצרַאהנּפָא

 ! רעדנואוו ַא --- ןליּפש וצ ןלָאר ענייפ

 -עג ןבָאה רעדיל ןוא ןלָאר עקיבלעז יד ? ךיז ריא טרעדנואוו סָאװ ---

 ןבָאה עכלעוו ,סרעליּפשיוש ערעדנַא יד ןסעיּפ עניימ ןיא ןעגנוזעג ןוא טליּפש

 םורַא ןלָארטסַאג עניימ ףיוא ייס ןוא קרָאי-וינ ןיא ייס טליּפשעג רימ טימ

 ? םַאנסיוא ןַא ןייז ,רָאטקעּפס טניירפ ,ריא טלָאז סעּפע סָאװרַאפ ,טלעוו רעד

 ,גלָאפרעד ןיימ זיא גלָאפרעד רעייא .,ןעמוקַאב ליואוו ךייא לָאז ,טרעקרַאפ

 ןופ ןעמוקעגנָא טשרע זיא רע .ריע-ןב רעקָאטסילַאיב ַא זיא רָאטקעּפס

 .עשרַאװ ןיא לבמַאסנַא-ַאקסנימַאק םעד טימ טליּפשעג טָאה רע ואוו ,ןליוּפ

 טרַאּפשרַאפ ןעוועג זיא רע ואוו ,הסיפת רעשיסור ַא ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז

 וצ טכַאמעג רימ ןבָאה ,רָאי 8 עצנַאג ,ןליפַא טּפשמ ַא ןָא ,טייהרעקידלושמוא

 ןעניפעג ,רעלדנַאס םירמ ןירעליּפשיוש יד ,יורפ ןייז טימ רָאטקעּפס) ןרעדיוש

 רעד טציא זיא רע ,עניב יד ןבעגעגפיוא טָאה רָאטקעּפס ,קרָאי-וינ ןיא ךיז

 -וינ ןיא ,סטייה-ןָאטגנישַאו ןיא רעטנעצ-?יניס טנוַאמ, ןופ ןזח רענעעזעגנָא

 .(קרָאי
 יב

 ןיא ,"שפוח, ןופ געט יד ןיא רָאנ ךיז ךיא ףערט ןעלקניפ רבח ןיימ טימ

 ךובכל דָארַאּפ םוצ גנודַאלנייא עלעיציּפָא ןַא ןגָארקעג ךיא בָאה תוכז ןייז
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 ּפעק-ןּפרַאק יד טימ ןָא-ןביוא ןציז רימ .ביבא-לת ןיא תואמצעה-םוי םעד

 -רַאפ ןופ סרעטערטרַאפ ענעביוהעג יד טימ ןוא גנוריגער-לארשי רעד ןופ

 גנורערַאפ ןוא ץלָאטש טימ ןרעטַאלפ רעצרעה עשידיא .תונידמ ענעדייש

 ךיא ןיב טנוװֶָא ןיא .תוחוכ עשירעטילימ עקידלארשי עקידנרידַארַאּפ יד רַאפ

 -עטילימ עקיטכיוו חמשמ ךיז ןענייז סע ואוו הביסמ רעכעלרעייפ ַא וצ ןדַאלעג

 ןכעלסעגרַאפמוא ןַא גנערברַאפ ךיא .,ײמרַא-לארשי רעד ןופ סרעריפ עשיר

 ,טנווָא

 -רָאװד ר"ד ,ירא-רוג הנה ןוא השמ :טניירפ עניימ ברקמ ךימ ןענייז סע

 -לָאפ ַאלָאל ןירעליּפשיוש יד ,רדא םייח ןיד-ךרוע רעד ,גלּפ ינעשזד ,יקצעשז

 -עט רעד ,ווָאלרעּפ קחצי רעטכיד ןוא רעלעטשטפירש רעד ,ןַאמ ריא ןוא ןַאמ

 ,טניירפ ןוא םירבח ערעדנַא ןוא ,ןײטשטָאר ַאשירג לַארטַא

 ןַאמ ריא טימ ןיסערק םירמ :םירבח עביל עניימ לארשי ןייק ןעמוק'ס

 רָאטיזָאּפמָאק רעד :ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ ,טייצטכער רָאמיס

 , "סטרעוװרָאפ, ןופ רעטעברַאטימ ןוא רעלעטשטפירש רעד ,ןייטשלע בייא

 ןירעטסיײמצנַאט יד ,יורפ ןייז טימ ךוַאר השמ רָאטיזָאּפמָאק רעד ,שטיוועלומש

 ןיא ןעמַאוװצ ןעגנערברַאפ רימ .דלופ ָאעל רעגניז רעד ,ָאריּפַאש ןעיליל

 ,רעטַאעט שידיא ןליּפש רָאפ ךיא ; דנַאל סָאד ןרעדנואווַאב ןרָאפ ייז ,"תיסכ;

 ,דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ,לַאגיס סיאול

 ןעמַאזוצ ,גנולעטשרָאפ ןיימ ןעז ןעמוק ליוו רע ,םילשורי ןופ טרינָאפעלעט

 וצ ָאטשינ ןענייז ןטעליב ןייק ,רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ טניירפ ענייז טימ

 ןבָאה עקיבלעז סָאד .ךעלקנעב ערטסקע טימ הצע ןַא ךיז רימ ןביג ,ןפיוק

 ןופ עיצַאגעלעד ןייז טימ יקסווָאמליג הימחנ רַאפ ןרישזנַארַא טפרַאדַאב רימ

 -רַאפ ןעמַאזוצ רימ ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,?ליּפַא שיאושזד דעטיינוי;

 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב טכַארב

 דובכל עמַאנפיוא ןַא טכַאמעג ןבָאה ביבא-לת ןיא ריע-ינב רענדָארג יד

 םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא הביסמ יד .םכותב רימ טימ ,רענדָארג ענעמוקעגנָא

 יד סָאװ ןינב ןקיטרַאסיורג םעד ןבעל טקנוּפ ,"הקירמא ינויצ תיב; ןופ ןינב

 -פיוא ןַא ָאד זיא גנַאגנײרַא םייב דלַאב ,טיובעגסיוא ןבָאה ריע-ינב רענדָארג

 :תירבע ןיא טפירש

 ,אנדורג הליהק ןורכזל

 טנעייל תירבע ןיא טסקעט רעד .עלעבַאט ענעזנָארב ַא טגנעה קינייוװעניא

 :גנוצעזרעביא רעשידיא רעד ןיא ךיז

 רענדָארג, :ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ןינב רעד

 עוויטקַא ןוא סרעייטשרָאפ יד ."עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ-ףליה
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 ,רעדיינש לעומעס ,יקציבַאב םעס ,ןהָאק ןעלעה ןוא קעשזד : ןענייז סרעוט

 "פיל דוד ברה ,ןָאיל סירָאמ ,ןָאסעדנעב ַאדייא ןוא קעשזד ,יקסלובראג ָאיל

 ,םולב ירעה ,דימשדלָאג בייא ,רעקאנעמ רודגיבא ,רעלימ זוָאר ןוא םוחנ ,ץיש

 ,רעדינש םעס ,סַאי לשרעה ,יקסנַא דוד ,שטיװעלַאמ סחנּפ ,שטיװעלַאמ בייא

 ,זוָאר עדלָאג ,ליּפשיײרד יסעב ,דלָאג ירעה ,ןַאגַאק ףעזָאשזד ,לַאגיס ילרַאשט

 "רעה ,קַאז לטפעש ,יקסנילָאװ ּפיסָא ,ליגָאמ קעשזד ,ןריוטס ַאנַא ןוא רָאדיזיא

 .וָאקָאלבַאי (םייח) ןַאמ

 לא

 רימ .ןפָא זיא םורַא ץלַא .רעטַאעטיּפמַא ןַא ןיא רימ ןליּפש ופי ןיא

 -לש"ונובר םעד ןטעב רימ .ףיוה ןפיוא רעביא ךיז ןעוט רימ ןוא ךיז ןרימירג

 רימ ןענייז ,טשינ ,הלילח ,רעמָאט .ןעניד זנוא ןלָאז ןענָאפָארקימ יד זַא םלוע

 ,טרָאװ א ןרעה טשינ טצוו'מ ,ךעלקילגמוא

 -קעלע יד .סרעטַאעטיפמַא יד ןיא ןליּפש וצ רעווש רעייז ללכב זיא'ס

 רעד ןופ ןגילפ וצ-ןקָאל ,עניב יד ןטכיײלַאב סָאװ ,ןרָאטקעלּפער עשירט

 טָאה'ס יװ -- ןריסַאּפ ןעק'ס ,ליומ סָאד ןענעפע וצ ארומ ַא טושּפ זיא'ס .טלעוו

 רעדָא ,ןגילפ רָאּפ ַא ןלָאז ןעגניז ןטימניא זַא -- טריסַאּפ לָאמנייא טשינ ןיוש

 רעבָא זיא'ס ...סעּפע ייז טוט ןוא ןיירַא ליומ ןיא ןביילקרַאפ ךיז סָאטיקסָאמ

 טמוק'מ ןוא רעטעּפש סױרַא ןעמ טרָאפ ,ביבא-לת ןבעל זיא ופי סָאװ הלעמ ַא

 "עטיפמַא ןסיורג ַאזַא ןיא גנולעטשרָאפ ַא :הלעמ ַא ךָאנ טָאה'ס .,םייהַא ירפ

 .עסַאק רעד ןיא עמוס עשּפיה ַא טגנערב ,ופי ןיא יו ,רעטַא

 טדניצ גרַאב ןפיוא ןביוא ןעוו טנווָא ןיא טרפב ,טכַארּפ ַא רָאג זיא הפיח

 ,עניטרַאק ַא תמאב זיא ןקוקפורַא .טכיל סָאד ןָא ךיז

 טנייה ?םייתעבג ? תובוחר ? הילצרה ? הירהנ ?םי-תב טלעפ סָאװ ןוא

 יד שממ טדנעלברַאפ עמַארָאנַאּפ יד ? תרנכ םייב הירבט ךָאנ טסעומש רעוו

 ,ןגיוא

 ןעוועג:םעוט ןוא ןרעלעק ןייו יד טכוזַאב רימ ןבָאה ןויצל-ןושאר ןיא

 ,ןטסירוט יד טימ ןייוו-למרכ עלעסיבַא

 תירק : ןופ םיבושי עקיטכערּפ יד טימ ןעמעשרַאפ טשינ רעכיז ךיז ןעק'ימ

 ,הרדח ,הרדג ,ןולקשא-לדגמ ,הננער ,ןנח-לת ,הוקת-חתּפ ,הריט ,ןולוח ,ןיקצומ

 ,ןועבט ,םייתמר ,רוזי ,וכע ,אבס-רפכ ,הידוהי

 40 ןופ ףיול ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ ןּפָארטעג ךיז ךיא בָאה הינתנ ןיא

 רָאסעּפָארּפ טסינַאיּפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק םעד ,ענדָארג ןופ לרבח ןיימ טימ ,רָאי

 טפַאש סָאװ ,יקסווָאזערעב לואש ןופ רעדורב ַא ,יקסווָאזערעב (עקלָאיל) לאירזע
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 ןעז וצ םיא דיירפ ןיימ .ןעמַארגָארּפ-ויװער ןַאגישזד ןועמש יד רַאפ קיזומ יד

 ,רעשל-ןיא ןעוועג זיא

 ןענופעג ךיז ,טליּפשעג ןבָאה רימ ואוו ,רעטַאעט סָאד טָאה הלמר ןיא

 -ַארַא ןַא ןזיוועג טָאה'מ ואוו רעטַאעטדָאניק ַא ןופ ריט ַא ןבעל ריט ַא טקנוּפ

 ןעגנוזעג ןוא ךעלקייּפ יד ףיוא טקַאנקעג ןטרָאד ייז ןבָאה ,ונ"ונ ,םליפ ןשיב

 -ילבוּפ סָאד טָאה ױזַאיװ םויה-דע ךימ טרעדנואוו'ס !ךעלדיל עשיבַארַא יד

 רעבָא ןענייז יז ? רעטַאעט רעזנוא ןיא גנולעטשרָאפ יד ןציזסיוא טנעקעג םוק

 -תב ןשיבַארַא םעד ןופ טשינ רעכיז -- טַאהעג האנה ןוא טרידָאלּפַא ,ןסעזעג

 .י.לוק

 : םילשורי ןופ לטרַאק ַא ןגָארקעג בָאה ךיא

 עדייב רימ ןבָאה ,ענדָארג ןופ קינָאלבַאי רעד סָאד טנייז ריא ביוא --

 להנמ ,ןיבלוב השמ ברה :ןבירשעגרעטנוא .הבישי רעד ןיא טנרעלעג ןעמַאזוצ

 ,"םילשורי תרות; הבישי רעד ןופ

 רימ .קינָאלבַאי םייח רעד ךיא ןיב סָאד זַא טרעפטנעעג דלַאב בָאה'כ

 ןענייז ןָא-טלָאמעד ןופ ,םילשורי ןיא לָארטסַאג ןיימ תעב ןפָארטעג ךיז ןבָאה

 ערעזנוא ןוא זנוא ןשיוװצ טפַאשטניירפ יד .טקַאטנָאק ןכעלטפירש ןיא רימ

 ,בושח רעייז רימ ייב זיא תוחּפשמ

 םענופ ןטייז עדייב ףיוא ןגעלעג ךָאנ ןענייז םילשורי ןייק געוו ןפיוא

 עטרעקעגרעביא ,"סּפישזד, עטנערברַאפ ,ןיז-ילכ עטרעטעמשעצ יד "שיבכ;

 -ַאב רעקידתונכס רעד ןופ םינמיס ענעבילברַאפ יד ןענייז סָאד .ןסובָאטױא

 ,םילשורי ןופ גנורעגַאל

 .אנהכ .ס ראסערּפמיא רעד םערַאװ רעייז ףיוא ךימ טמענ םילשורי ןיא

 -עטשרָאפ רעזנוא ןָא ןביוה רימ רעדייא .לַאז-ָאניק ןסיורג ַא ןיא ןליּפש רימ

 ,שטייד טדער'מ .,םליפ ןשטייד ַא ןשיווצניא ןטרָאד ןעמ טזייוו ,טנווָא ןיא גנול

 ,..טריקָאש'ס -- תירבע ןוא שיזיוצנַארפ ףיוא ןענייז ןטפירשפיוא יד

 .עדנילב ןציז ןעייר עטשרע יד ןיא .טקַאּפעגרעביא זיא רעטַאעט סָאד

 טליצרעד -- גנולעטשרָאפ עשידיא ןייא ןייק ךרוד טשינ ןזָאל ייז ---

 רַאפ ייז ןרעדליש טייהרעליטש ןוא ,סרעטײלגַאב ןציז ייז ןשיווצ .אנהכ רימ

 סיוא ןקירד ייז .גנולדנַאה רעד ןופ סענעצס עשירענָאיזיו יד עדנילב יד

 ,ןטנעמסידָאלּפַא עמערַאװ ןוא סרעטכעלעג עקיכליה טימ האנה רעייז

 ןוא ַאנַאיד טניירפ עניימ טימ טנגעגַאב ךיוא ךיז ךיא בָאה םילשורי ןיא

 רימ ,דנַאלשטיײיד ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןעמַאזוצ ןעוועג ןענייז רימ) ןיוועל םוחנ

 (עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןפָארטעג ךיוא ךיז ןבָאה

 טימ סובָאטױא רעטקַאּפעגנָא ןַא תרצנ ןופ ןעמוקעגנָא זיא הלופע ןיא
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 ,רעדורב סנועמש קינעמילּפ ןיימ ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ .,םילוע עיינ

 -עגנָא ןענייז ייז .רעדניק ערעייז ןוא ארעס יורפ ןייז טימ םיובנעזָאר לקנַאי

 .(עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ךיז ןביילק ייז) ןליוּפ ןופ ןעמוק
 ןיימ ןעמוק ןיימ ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאװעג ןיוש טָאה עבש-ראב ןיא

 ,ךעלרעדניק ייווצ ערעייז ןוא ַאילושזד יורפ ןייז ,יקסנַאיסָאר עקשָאי ןיזוק

 --- טליּפשעגּפָא ,טַאהעג טשינ טייצ ןייק ךיא בָאה ייז טימ ןעגנערברַאפ גנַאל-וצ

 .ןרָאפעגקעװַא

 טָאטש יד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןכעלטנייוועגרעסיוא ןַא רָאג

 ןופ ךיוה א ףיוא ,לילג ןופ ןגעוו עטלגנעלשעג יד ,תפצ --- ןדיא-הלבק ןופ

 ,קידנּפַאכרַאפ-םעטָא ןענייז ,ךַאלפ-םי ןרעביא רעטעמ טנזיוט זיב 0

 ןוא סמוירָאטַאנַאס ,עינָאלָאק-רעלָאמ עטמירַאב יד ךיז טניפעג תפצ ןיא

 טכַאנײב ןרָאפרעטנורַא סָאד ,עיצַאקַאו ףיוא ןיהַא טרָאפ'מ .,ןטַאנָאיסנעּפ

 ןיא זנוא טנייש ,ּפָארַא-גרַאב ,געוו ןפיוא ,תושפנ-תונכס זיא גרעב יד ןופ

 ןליוו ייז ,ןלורטַאּפ-לארשי ןענייז סָאד .רָאטקעלּפער רעסיורג ַא ןיירַא םינּפ

 ,רעטייוו ןרָאפ רימ ןוא בוט הליל ייז ןשטניוו רימ .ןענייז רימ רעוו ןייגרעד

 טכַאנייב קידנרָאפקירוצ .ןסעגרַאפ וצ טשינ ןענייז לארשי ןיא טכענ יד

 חמ, : דיל סָאד ןרעיוא יד ןיא דימת רימ טגנילק ,ביבא-לת ןייק ,ןליּפש ןכָאנ

 םעד ןופ רָאנעט ןשיריל ַא ןעגניז טרעהעג סע בָאה'כ ..."תולילה םיפי

 ,(לארשי ןיא ןרָאכ ןופ סרוקנָאק ַא) "הירמז; ַא ףיוא רָאכ ןשינָאפמיס רערַאגלוב

 ןטנרעטשעגסיוא םעד ףיוא קוק ךיא .סױרַא טשינ ןורכז ןופ רימ סע טייג

 ..,"תולילה םיפי המ; :דיל סָאד רדסכ ךיז וצ םורב'כ ןוא למיה-לארשי

 ,(טכענ יד ןענייז ןייש יוו)

 רענמית יד ןופ ןּפיטילַאגַאש יד ןגיוא יד רַאפ רימ ןבעווש םויה-דע

 ערעטיש ןוא תואיּפ עטזיורקעג ,עגנַאל טימ ,עקנירַאד ,עקניניילק : ךעלעדיא

 יד ;ייז ןופ רעטנורַא ןעגנעה ןעמרָאפינוא עקסטַאדלָאס יד : ךעלעדרעב-עזָאק

 טניר סָאװ סייווש סָאד ןייא-ןּפַאז רעזדלעה ערעייז ףיוא סעקלײשטַאפ עטיור

 ףיוא קַאּפ-רענלעז ןרעוש םעד ןופ ןגיובעג .רעמינּפ ערעייז ןופ רעטנורַא

 טכַאנ ןטימניא ךיז ייז ןּפעלש ,לסקַא ןפיוא סקיב רעד ןופ ןוא סעציילּפ יד

 -יא עקילייה ...סערוװענַאמ ףיוא ואוו-ץעגרע "שיבכ, ןופ ןטייז עדייב ףיוא

 !לארשי דנַאל סָאד ןצישַאב ךעלעד
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 עפָארײא ןץא רעטַאעט שידיא טימ

 ,"ןסָאריּפַאּפ , זיא לארשי ןיא גנוריפפיוא עטייווצ ןיי

 בושי ןדעי ןיא טליּפשעג ןיוש רימ ןבָאה עסעיּפ עטשרע יד

 "רַאפ יד ןיא ןליּפש וצ סיוא זנוא טמוק ,לָאמ עכעלטע וצ

 טעברַא יד .ביבא-לת ןופ ןטסטײװמַא ,םיבושי עטסנפרָאװ

 יוזַא ךיז ןּפעלש רימ .רעטריצילּפמָאק ןוא רערעווש טרעוו

 -ןיא םייהַא קירוצ רימ ןעמוק ץעגרע ןליּפש ןכָאנ ,ןכָאװ 6 רעבירַא ןיוש םורַא

 "הדובע-תירב; ןיא ןייז ןיוש ןעמ ףרַאד ירפרעדניא רעגיײזַא ןיינ ,טכַאנ ןטימ

 ַא םתס רעדָא "ןיסמח;ק ַא זיא'ס יצ -- ןיריּפסַא ןעגנילש רימ .עבָארּפ וצ

 ,קיטײװיּפָאק

 ןעמ טגירק עשז-ואוו .עלעגניא ַא ךיא ףרַאד *ןסָאריּפַאּפ, עסעיּפ רעד וצ

 לייוו ,םעלבָארּפ ַא זיא'ס .םישדח םילוע יד ןשיווצ דניק ַא ןכוז רימ ? סניױזַא

 ?דנַאל ןרעביא ןּפעלשמורַא ךיז דניק ַא סרעייז ןזָאל ןלעו ןרעטלע עכלעוו

 עכלעוו ןשטנעמ עטנלע ןענייז ייז ,.ןרעה טשינ וליפַא ןליוו ענעמוקעג"יינ יד

 יד ,וברי-ןכ ,ךעלרעדניק יד ןענייז יז ייב .ןעמעלַא ןוא ץלַא ןריולרַאפ ןבָאה

 סָאד .עלוש ןיא גָאט ןדעי ןייג דניק ַא ךָאד זומ םעד ץוח ,ּפָאק ןיא ןגיוא

 ,ץורית רעּפַאנק ַא זיא רעטַאעט ןליּפש

 ַא ןליּפש וצ טיירג זיא יז .עלהיח עלעדיימ ַא זנוא טרידנעמָאקער'מ

 קיסיילפ טנרעל ןוא שינעמור יז טדער ,עינעמור ןופ טמוק יז ,עלעגניא

 ןזָאל וצ םיכסמ זיא עמַאמ יד .רעסעמ ץיּפש ןפיוא -- ?שידיא .תירבע

 סלַא זנוא טימ ןרָאפטימ טעװ עטַאט רעד סָאװ ךמס ןפיוא ןליּפש ןעלהיח ריא

 ךיוא ןוא ןעלהיח ףיוא ןבעג-גנוטכַא סגעוונייא ןיוש רע טעוװ ,רעטעברַא-עניב

 ךיוא עמַאמ יד טעוװ םיבושי עטנעָאנ יד ןיא ,הסנרּפ ףיוא ייברעד ןענידרַאפ

 .ןרָאפטימ

 עניב רעד ןופ .קיאעפ רעייז ןוא גולק ,ןייש .דניק רעייט ַא זיא עלהיח

 טימ עלָאר יד ןבירשעגסיוא ריא בָאה'כ ,עלעגניא ַא זיא יז זַא ןרעווש ןעמ ןעק

 טימ שיטענָאפ ןביירשסיוא ריא סע לָאז'כ רעבָא ליוו יז .תויתוא עשיניײטַאל

 ןעלהיח טימ רעבָא בָאה'כ .קַאמשעג ץנַאג טנעייל יז .תויתוא עשיאערבעה

 ןיא ךעלרעדניק יד טימ ןטייצ עקיטנייה בָאה ךיא סָאװ תורצ עקיבלעז יד

 טָאטשנָא .ווָאװ ןטימ תיב םעד ןעיײרדרַאפ ייז .עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב
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 עלהיח .סָאב --- סָאװ ןופ ןיוש טרעוו אלימב ,עוָאװ סױרַא ייז ייב טמוק ,עבָאב

 ַא יװ ט'רבדעג טָאה יז ,ןושל עשידיא סָאד טּפַאכעגפיוא ךיג רעייז טָאה

 ,רומזמ

 ,תונושל ענעדיישרַאפ ףיוא לארשי ןיא ןעמ טגניז *ןסָאריּפַאּפ, דיל ןיימ

 ךיוא ןיירַא רעטַאעט ןיא םלוע םעד טקָאל ןעמָאנ רעד .תירבע ןיא ךיוא

 גלָאפרעד רערעסערג ַא ךָאנ זיא גנוריפפיוא עטייווצ ןיימ ,לארשי ןיא

 ,עטשרע יד יו

 ףיוא ךַאמּפָא רעזנוא ןרעגנעלרַאפ ןלָאז רימ טלָאװעג טלָאװ גרעבנעטכיל

 ןסָאלשַאב בָאה'כ .ןעמונעגנָא טשינ טָאבנָא ןייז בָאה'כ ,םישדח עכעלטע ךָאנ

 ןרעדנואווַאב ,ןטסירוט ןרעוו ןוא ַאלעב יורפ ןיימ לארשי ןייק ןעגנערב וצ

 -ַאב ךיוא ,טניירפ עטוג טימ ןעגנערברַאפ ,הנידמ עשידיא רעזנוא ןעמַאזוצ

 ,קרָאיײוינ ןייק ,םייהַא קירוצ געוו ןפיוא רעדנעל ערעדנַא ןכוז
 יב

 ןליּפש טפרַאדַאב ךָאנ ךיא בָאה ,לארשי ןייק ןעמוקעגנָא זיא יורפ ןיימ ןעוו

 טָאה יז .עּפורט רעד טימ רימ טימ ןרָאפעגטימ זיא ַאלעב .ןכָאװ עכעלטע

 יד רעטנוא רעטַאעט ןליּפש ןעק'מ יוזַאיװ ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינרָאג ךיז

 ןגעלפ .רעמ ןכַאמ טפרַאדַאב טשינ ןיוש רימ ןבָאה ןבָארּפ ןייק ? ןדנעטשמוא

 בָאה ךיא ואוו בושי םוצ יסקַאט ַא טימ ןזָאלסיױרַא ךיז ירפרעדניא דלַאב רימ

 גָאט ןצנַאג ַא טכַארברַאפ רימ ןבָאה ןטרָאד .טנוװָא םענעי ןליּפש טפרַאדַאב

 תובשומ ןוא םיצוביק יד ןיא טריפעגמורַא זנוא טָאה'מ ,טניירפ עניימ טימ

 ןעמַאזוצ ןרָאפקירוצ רימ ןגעלפ גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,םורַא טנגעג רעד ןופ

 ,ביבאילת ןייק סובָאטיױא ןטימ עּפורט רעצנַאג רעד טימ

 טײקשידָאמטלַא רעד ןופ ןרעדנואווּפָא טנעקעג טשינרָאג ךיז טָאה ַאלעב

 ,םילשורי ןיא לַאטרַאװק-םירעש-האמ םעד ןופ

 טָאה -- טנייה ןטימ טקינײארַאפ ךיז טלָאװ ןטכענ רעד יו זיא'ס ---

 ,טקירדעגסיוא ךיז יז

 -סיד ןוא םירוחב-הבישי עכעלטע ןענַאטשעג ןענייז שרדמ-תיב ַא ןיא

 ,שידיא ףיוא ןינע ןַא טריטוק

 ייז ךיא גערפ -- שודק-םוקמ םעד ןקוקנָא ןעמוקנײרַא השא ַא געמ --

 :לוטיב טימ טקוקעגנָא ךימ ןבָאה םירוחב יד .תירבע ףיוא

 וצ טגָאזעג רענייא טָאה -- !דלָאי רענַאקירעמַא םעד ןָא רָאנ טקוק ---

 !שדוק-ןושל טדער רע -- ןושל-עמַאמ רענליוו ןקיטפַאז ַא ףיוא ערעדנַא יד

 !שידיא דער ? שילגנע ןייק ןדער טשינ טסנעק וד ,עשז-סָאװ

 ,עדי-אלכ ךיז ךיא ךַאמ --- ? תירבע טשינ סָאװרַאפ ---



 661 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורָא / וװָאקַאלבַאי ןַאמרעה

 -ַאנ ןדער וצ .ןענרעל ןוא ןענעװַאד םוצ שדוק-ןושל זיא תירבע ---

 !שילגנע דער ,ןושל ַא ךיוא שיקרעט ,שילגנע ,שידיא זיא ןטייקשיר

 ,שידיא ןיוש ךיא דער ,םילוע עיינ ןענייז הרבח יד זַא רעכיז ןיב ךיא

 ןענַאװ ןופ ?ןרעגַאל יד ןופ טמוק ריא ,טניירפ עניימ ,רימ טגָאז ---

 !שידיא םענייפ ַאזַא ךָאד טדער ריא ?םילוע עיינ טנייז ריא ? ריא טמַאטש

 -עגסיוא טייל הרבח יד ןבָאה -- ?רימ ?םילוע עיינ ןענייז רעוו ---

 רעזנוא !םילשורי ןיא ןריובעג !ס'הרבס ןענייז רימ .רעטכעלעג ַא ןסָאש

 !שידיא זיא ןושל-עמַאמ

 ךיא גערפ -- ?לָאמַא ריא טייג רעטַאעט ןשידיא ןיא : רימ עשזיטגָאז --

 ,םתס

 ןעייג טכַאניב טנייה -- רעפטנע רעייז זיא -- !לָאמ עלַא ? לָאמַא --

 ךיוא טגעמ ריא ?טעז ריא .ןטעליב ןיוש ןבָאה רימ ,*ןסָאריּפַאּפ; ןעז רימ

 טליּפש טנייה .ןבָאה האנה טעװ ריא ,ןטעליב ןגירק ךָאנ טעװ ריא ביוא ,ןייג

 ! וָאקָאלבַאי ןַאמרעה םילשורי ןיא זנוא ייב ךָאד

 טָאה ,ביבא-לת ןייק קירוצ קידנרָאפ ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ טכַאנייב

 טָאה'ס .סובָאטױא םעד ןופ ביוש עסיורג עטשרעדָאפ יד טצַאלּפעג םיצולּפ

 טימ געוו ןצנַאג םעד ןרָאפ סָאד רעבָא .טדַאשעג טשינ זנוא ןופ םענייק ה"ב

 טכַאניב טלַאק ךיוא זיא'ס .הנכס עסיורג ַא ןעוועג זיא ביוש רענעכָארבעצ ַא

 ךיא .ןרָאװעג ןריורפרַאפ רעיש עלַא ןענייז רימ ,םילשורי ןופ גרעב יד ףיוא

 םעד ןריפ ֹוצ ןזיוװַאב טָאה רעפָאש רעד ױזַאװ טשינ ץלַא ךָאנ יײטשרַאפ

 ,ביבא-לת ןייק םולשב קידנעמוקנָא .רעטסנעפ ןטשרעדָאפ ַא ןָא סובָאטױא

 ,ןשטנעב-למוג טגעמעג עלַא רימ ןבָאה

 סרעליּפשיוש יד עכלעוו ןיא ןטנעדיצקַא עטסנרע טּפָא רעייז ןריסַאּפ'ס

 ַא רעייז טריסַאּפ טָאה ןרָאפקעװַא ןיימ ךָאנ דלַאב ,טקידעשַאב קרַאטש ןרעוו

 ןיא ןרָאפעג .עּפורט-גרעבנעטכיל רעד טימ עקַאט ןוא טנעדיצקַא רעשיגַארט

 רעווש רעו -- ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז עלַא ,ןשטנעמ 22 ןענייז סובָאטױא

 יּפשיוש ַא ןבעל ןייז ןריולרַאפ טָאה טנעדיצקַא םעד ןיא .רעטכייל רעוו ןוא

 טָאה רע .עינעמור ןופ לארשי ןייק ןעמוקעגנָא גנַאל טשינ זיא סָאװ רעל

 "עג טעדנואוורַאפ רעווש .ךעלרעדניק עניילק ייווצ טימ יורפ ַא טמותירַאפ

 טָאה יז ,(יורפ סגרעבנעטכיל ףסוי) ןטכיל ַאנעל ןירעליּפשיוש יד זיא ןרָאװ

 ןעוועג זיא טדַאשעג טשינ טָאה'ס ןעמעוו ןקיצנייא םעד .סיפ עדייב ןכָארבעצ

 סובָאטױא ןטימ ןרָאפעגטימ טשינ לָאמ סָאד רע זיא קילעפוצ .גרעבנעטכיל

 -רעטַאעט רעד טימ .ןרָאװעג רטפנ גרעבנעטכיל זיא רעטעּפש רָאי ייווצ)

 ,(גרעבנעטכיל ַאנעל יורפ ןייז ןָא-טריפ לארשי ןיא עסערּפמיא
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 לא

 ןַאלעב דובכל טנדרָאעגנייא ןבָאה סרעמענלײטנָא עלַא ןוא עּפורט יד

 ַא טימ טריטנעזערפ ךיוא רימ ןבָאה ייז .הביסמ-גנונעגעזעג ַא רימ ןוא

 ןעמעוו טימ םירבח יד טימ ןדייש וצ ךיז רעווש ןעוועג זיא'ס .הנתמ רענייש

 רימ סָאװ םישדח ריפ עּפַאנק יד ןופ ףיול ןיא טבעלעגנייא ױזַא ךיז טָאה'מ

 ,לארשי-תנידמ ןיא ןרילָארטסַאג וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 ןטסירוט ןרעוו רימ

 ,רעפָאש ַא טימ ןוא ליבָאמָאטיױא ןַא טימ זנוא ןגרָאזרַאפ טניירפ ערעזנוא

 ,קלָאפרָאּפ ַא ךיוא טרָאפ זנוא טימ .,דנַאל ןרעביא ןרָאפמורַא ןענעק ןלָאז רימ

 ץעגרע ךיז ןצעזַאב וצ טָאטשנָא ,טיײצ-עיצַאקַאװ רעייז זיא'ס ,אקווד םילארשי

 יד ןעז ןוא ,לָאמ ןטלפיוו םוצ ןיוש ,ןרָאפמורַא רעסעב ייז ןליוו ,עשטַאד ףיוא

 סרערָאפטימ ערעזנוא ןענייז זנוא רַאפ ,לארשי-תנידמ ןופ ןעגנואוטפיוא עיינ

 ,ןשטנואוועג יו

 :רָאפ ךיז טלעטש רעּפָאש ןוא ךירדמ רעזנוא

 .לָאּפ זיא ןעמָאנ ןיימ ! םולש ---

 סָאװ ןוא -- שיזיוצנַארפ ,שילגנע ,שיבַארַא ,שידיא ,תירבע טדער רע

 ףיוא זנוא רע טגערפ ,ביבא-לת ןופ סױװַא ךיז ןריר רימ רעדייא ? טשינ

 :שילגנע

 ? "סודָאזקעק ךוב סָאד טנעיילעג טָאה ריא !ןעמלעטנעשזד ןוא סידייל ---

 סָאװ ץלַא אמתסמ ןיוש טסייוו ריא לייוו .ןרָאפ רעזנוא טסיזמוא זיא ,ָאי ביוא

 ףיוא טריפעג ךיא בָאה סנטצעל .רימ ןופ רעסעב לארשי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 סָאד ןטלָאשרַאפ ךיז בָאה'כ ,ונדונ .סידייל רענַאקירעמַא עכעלטע רוט ַא

 טיירדעג ייז ןבָאה ,טגָאזעג ייז בָאה'כ סָאװ ןוא ןזיוועג ייז בָאה'כ סָאװ !ןבעל

 ייז --- טכַארטעג ייז ןבָאה --- "תויח ןיימ ןופ טשינ סייוו ךיא; :זָאנ רעד טימ

 טייטש טרָאד !*סודָאזקע; ךוב סָאד טנעיילעג ךָאד ןבָאה ייז .רעסעב ןסייוו

 ןיב ...רוט ןפיוא ךוב סָאד טימ-ןריפ ןטסירוט ערעדנַא ...שרעדנַא סעּפע

 ,תורצ ףיוא רָאג ןיוש ךיא

 ןופ עלעדנייטש רעדעי ןוא עלעקשזעטס רעדעי ןעק לוָאּפ ךירדמ רעזנוא

 טרעלקרעד רע .תליא זיב ביבא-לת ןופ --- הנידמ רעשידיא רעצנַאג רעד

 ,םילארשי זנוא טימ ךָאד ןרָאפ ןעמעלַאכָאנ .ןסיוו ןוא טיײקרָאלק טימ ץלַא

 טפמעקעג ךיוא ןבָאה ייז .עטכישעג-לארשי יד טוג רעייז ךיוא ןענעק ייז

 ןזייװַאב ןוא תוישעמ ןייק ןלייצרעד טשינ ןעמ ןעק ייז .הנידמ רעד רַאפ

 ,..בייוו ס'טול ןופ "רוגיפ ענעצלַאז, יד חלמהיםי םייב
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 ,םוטעמוא םיא ןעק'מ .געוו ןפיוא ןעמעלַא ייב טבילַאב רעייז זיא לוָאּפ

 ןופ םענייא ןיא .רעבַארַא ןוא ןטסירק ךיוא םורַא םיא טימ ךיז ןּפַאכ סע

 ַא ,טניירפ ןטוג ַא םענייז טימ טּפַאכעגמורַא לוָאּפ ךיז טָאה סרעטסיולק יד

 ,חלג

 םיא רַאפ ךיז טגרָאז -- ?לרעטָאפ ,טכעלש ױזַא סיוא וטסעז סָאװ ---

 ?ןעמעלַא טימ טשינ סעּפע ךיז טסליפ --- לוָאּפ

 ןופ -- תירבע ףיוא חלג רעד ךיז טגָאלקַאב -- ידידי לוָאּפ ,יוא ---

 ...ןגָאמ רעד ...שטנעמ סיוא ךיא ןיב ןָא-ןטכענ

 ."עדָאס טַאנָאברַאקייב , עיצרָאּפ ַא טימ חלג םעד ןעוועג-דבכמ טָאה ַאלעב

 םיא ןעגנערב ןרַָאפ ןַאלעב ןוא ןלוָאּפ טשטנעבעג ,ןגיוא יד טנפעעג טָאה רע

 ...לארשי-תנידמ ןיא חלג ַא ןעװעטַאר וצ ןַאלעב ןעוועג טרעשַאב ,האופר יד

 -ָאנַאּפ-ףושיכ רעד ןופ ןרעדנואווּפָא טשינרָאג ךיז ןענעק ךיא ןוא ַאלעב

 בָאה ךיא שטָאכ .ןגיױא ערעזנוא רַאפ טפָא ױזַא ךיז טלקיװטנַא סָאװ עמַאר

 טליּפשעג בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד לָאמ עכעלטע דנַאל סָאד ןעזעג ןיוש

 ,ץראה-ןינב ןופ טייקשימַאניד יד טשרע ךיא ליפרעד ךָאד ,םיבושי עלַא ןיא

 ,םינינב ןיוש ןעייטש טָא ןוא ? שינעטסיוװ ַא ןעוועג ָאד זיא קירוצ גנַאל יו

 עמַאס םייב םיצוביק עיינ ףיוא ןעמוק טכַאנרעביא .,יובפיוא טימ טזיורב'ס

 ...לארשי-יאנוש יד טימ ןצענערג יד ןופ דנַאר

 ןטיבעג סָאװ:קיניײו ךיז טָאה רעבַארַא יד ןופ רעגייטש-סנבעל רעד

 רעבַארַא רעקיבייל-רעווש ַא יו ןגעוו יד ףיוא ןעז ךיוא טציא ךָאנ ןעקימ

 וצ זיב ךָאנ םיא ךיז ןּפעלש סיפ יד .עלעזייא ןיילק ַא ףיוא קידנטייר טרָאפ

 ןפיוא קַאּפ ןרעוש ַא טימ ,סופ-וצ ךָאנ ךיז טּפעלש םיא רעטניה .דרע רעד

 -גרָאפיײברַאפ טשרע ןעמ טעז טייקנענַאטשעגקירוצ יד ...עטתינולּפ ןייז ,ּפָאק

 -תדובע לכ ןעוט ןעיורפ יד ,ןצעביק ןוא ןציז רענעמ יד .רעפרעד ערעייז קיד

 .ךרּפ

 -עצ ןוא טייזעצ ןענייז תליא ןוא עבשיראב ןשיוװצ חטש םעד רעביא

 עצרַאװש סעדערעשט ערעייז ,ךעלדייב ערעייז טימ רעניאודעב יד טיײרּפש

 "עג טשינ ךַאז ןייק ךיז טָאה ייז ייב .םינומדקמ יו גרעב יד ןרעגַאלַאב ףָאש

 ןענייז טייקיטציא ענרעדָאמ יד ןוא טייהנעגנַאגרַאפ עשירָאטסיה יד ,ןטיב

 טבעלעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ןזורד יד וליפא .ךיז ןשיווצ הושב-הוש טשינ ךָאנ

 "רוא טימ האובת רעייז ץלַא ךָאנ ןשערד ייז --- ןעגנוגנידַאב-לארשי יד טימ

 טעווס ןעוו טלָאמעד רָאנ ןעמוק ןעק שינעדנעטשרַאפ יד ,ןדָאטעמ עטלַא

 םוצ רימ ןעמוק -- לארשי-תנידמ ןוא חרזמ-לטימ ןשיווצ םולש ןשרעה ןיוש

 ,ריפסיוא
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 ַא טימ טניירפ-לארשי עביל ערעזנוא טימ טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ

 ןייק ןַאלּפָארע-"לע-לא, ןַא טימ טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ ןוא 7! תוארתהלע

 ,ייקרעט ,לובמַאטסיא

 לָאּפַאניטנַאטסנַאק

 ןופ *ענכַאיעבָאב, יד טליּפשעג ןבָאה רימ ןעוו ,ַאלעב ,רימ גָאז ---

 רעד ןיא ןייז לָאמַא ןלעו רימ זַא טכַארטעג רימ ןבָאה ,ןדַאפדלָאג םהרבא

 "ימ המותי יד טריפרַאפ םוקילא ואוו ,לובמַאטסיא טָאטש-טּפױה רעשיקרעט

 -מַאטסיא ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו טלציוועג ךיז ךיא בָאה --- ? עלער

 ,ייקרעט ,לוב

 דנַאל ַא ןופ רעגייטש-סנבעל רעיינ ַא טקעלּפטנַא זנוא רַאפ ךיז טָאה'ס

 ,עטכישעג-טלעוו רעד ןיא טרָא קיטכיוו ַאזַא טמענרַאפ סָאװ

 "ןזיר יד םורַא ןעלגניר *סורָאפסָאב;, ןוא *ָארָאמרַאמ, ןופ ןרעסַאװ יד

 עשירָאטסיה עלעניגירָא ןענייז ?סקסָאמ; 200 רעביא יד ,ןטייז עלַא ןופ טָאטש

 ,גיוא סָאד ןּפַאכרַאפ סָאװ קרעוו-טסנוק

 עדעי ןפורעג עקיבױלג יד ןרעוו ?סטערענימ ,, יד ןופ ןכיוה עמַאס יד ןופ

 רעביא ךיז ןגָארטעצ'ס יװיױזַא ,דמחמ איבנ רעייז וצ ןָאט וצ הליפת העש

 ךָאנ ןלַאפ ,"סטערענימ,; יד ןופ ןפורסיוא עשילַאטנעירָא יד טָאטש רעד

 ,הליפת ַא ןגָאז ןוא *ַאקעמ,  וצ םינּפ ןטימ דרע רעד וצ רענעמלוסומ יד טציא

 "רעד .ןרעדָאמ שיאעּפָארײא ןענייז *ַאטנַאלַאג ןוא *ארעּפ, ןופ ןטנגעג יד

 -סיוא ןשילַאטנעירָא טימ ןטנגעג סיוא טשינ ךיוא ןטרָאד ןלעפ רעבָא רַאפ

 ןופ ןטנגעג ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע .קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ יװ ןעז

 ןיהַא ןייג וצ דחּפ ַא טלַאפַאב'ס .ךעלסעג עקיצומש ,עטלגנעלשעג ,עלָאמש

 ,. טכַאנייב

 ןעיליל ,רעטכָאט סהנשוש זָאר ןפָארטעג רימ ןבָאה לובמַאטסיא ןיא

 .ַאטַאמָאקלַאפ ַאזנע טסינַאיּפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק םעד ,ןַאמ ריא טימ ןַאילַאק

 ענעביוהעג יד ןופ םענייא ןיא גלָאפרעד סיורג טימ ןטָארטעגפיוא ןענייז יז

 ,ןבולק-טכַאנ

 -עגסיוא ןענייז ןענַארָאטסער יד ןופ סענירטיוו עגנַאל ,עלָאמש יד ןיא

 יװ ,ךעלעדניה ןטָארב טָאטשנָא רָאנ ,(יירעטָארב-יירד) ?סירעסיטָאר; טלעטש

 -סנעפ יד ןיא ,רעייפ ןפיוא ןטרָאד ךיז ןטָארב ןוא ךיז ןעיירד ,קרָאי-וינ ןיא

 "רעכוק ןכיוה ַא טימ ,ןסייוו ןיא ןָאטעגנָא ,רעכוק רעד .תומהב עבלַאה ,סרעט

 ,ןגנַאל ַא טימ ,גנולעטשסיוא ןַא ףיוא יו רעטסנעפ ןיא טייטש ,ּפָאק ןפיוא טוה

 המהב רענעטָארבעג רעד ןופ רעקיטש עצנַאג רע טדיינש ,ףלח ןקידנעשטשילב
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 זנוא .ןַארָאטסער ןיא טסעג יד וצ סעיצרָאּפ יד ןריוורעס סרענלעק יד ןוא

 וצ םענייק טשינ הצע ךיא ...טקעמשעג טשינ ןיטולחל עמַאלקער יד טָאה

 תומהב ענעטָארבעג יד ןופ ןכוזרַאפ וצ ידכ ,ייקרעט ןייק לעיצעּפס ןרָאפ

 .ייסרעטסנעפ יד ןיא רעייפ ןפיוא ןטרָאד ךיז ןעיירד סָאװ

 ןשילַאטנעירָא ןיא טיובעג זיא לובמַאטסיא ןיא לעטָאה-ןָאטליה רעד

 -יישרַאפ ןופ ןּפמָאל ענעדנוצעגנָא יד טימ ,טנוװָא ןיא ,רעסַאװ ןפיוא ,ליטס

 ןיא ...?טכַאנ ןייא ןוא טנזיוטק ןופ יו דליב ַא ךיז טמוקַאב ,ןרילָאק ענעד

 ןיימ טרעייפעג ךיא ןוא ַאלעב ןבָאה רעפסָאמטַא רעקידפושיכ רעקיזָאד רעד

 ,."םייחלא ַא טימ גָאטנריױבעג

 לא נָא
= | 

 רעדָא ,םואעסילָאק םעד ,ןַאקיטַאװ םעד ןעז טשינ ןוא םיור ןיא ןייז וצ

 ןטימ ןדנוברַאפ גנע ױזַא ןענייז עכלעוו רעצעלּפ עשירָאטסיה ערעדנַא יד

 זיא -- ערעּפָא יד ןכוזַאב טשינ ןוא ןַאלימ ןיא ןייז וצ רעדָא ,לרוג ןשידיא

 ! תונמאנב ,ןרָאפעג טסיזמוא

 רַאפ טרעדלישעג טשרע ךיא בָאה ,טעטש עשינעילַאטיא יד קידנכוזַאב

 ,הטילּפה -תיראש רעד רַאפ ןטירטפיוא עניימ תעב ןעגנובעלרעביא עניימ ןַאלעב

 -סעלַאּפ ןייק געוו ןפיוא ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןופ טמָארטשעג טָאה סָאװ

 -יא רעד ןיא טייצ עשיטירק ענעי טנָאמרעד בָאה ךיא .ןרעּפיצ רעדָא ,עניט

 -גזיוט ליפיוזַא ןעז וצ טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ ,דיירפ טימ ,עטכישעג רעשיד

 ,לארשי-תנידמ ןופ רעגריב עיירפ יוװ ןדיא-"יּפ-יד; ענעי ןופ רעט

 (רעכיז ןפיוא) . . . "דיַאר; ַא רַאפ זנוא טמענ'מ

 -ָאל םעד ,(עיצענעוו) סינעוו ןכוזַאב טשינ ןוא תומוקמ ענעי ןיא ןייז וצ

 רעכלעוו טימ ,(קָאלייש) "קידענעוו ןופ רחוס, ןופ עסעיּפ סריּפסקעש ןופ לַאק

 ןַא ןעועג טלָאװ ,םזיטימעסיטנַא-טלעו םוצ קלח ןייז ןגָארטעגוצ טָאה רע

 ,רעליּפשיוש ַא ןופ הלווע

 -טפול ןופ .טנװָא ןיא ןַאלּפָארע ןטימ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז סינעוו ןייק

 -לַא; טפַאשלעזעג-ילפ רעד ןופ סיפָא םוצ טריפעגוצ זנוא ןעמ טָאה טרָאּפ

 זנוא לָאז סָאװ ןצעמע ךוז'כ ןוא שזַאגַאב רעזנוא ּפָא-ךעמענ רימ .,?ַאילַאטיא

 ,ןייטשנייא ןפרַאד רימ ואוו לעטָאה ןיא ןריפּפָא

 ,יסקַאט ַא ןכוז וצ ימ יד טסיזמוא זיא ,טסואוועג ךיא בָאה ,סינעוו ןיא

 אקווד זיא סָאװ ,דרעפ טימ עטערַאק ַא וליפַא ,ײװמַארט ַא ,ליבָאמָאטױא ןַא

 זומ ,ןעמוקוצ ץעגרע ליוומ זַא סינעוו ןיא .,עילַאטיא ןיא סעיינ ןייק טשינ
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 ןטרָאד טריסרוק גָאט ןכרוד .,"ַאלָאדנָאג; ַא ןעגניד רעדָא ,סופ-וצ ןייג ןעמ

 ,טנווָא ןיא טשינ רעבָא ,לדָאכָארַאּפ ַאזַא ,*טערָאּפַאװ, ַא ןלַאנַאק יד ןיא

 םורַא ןעמיווש עכלעוו ןרודַאבורט יד ןגעוו טנעיײלעגנָא ךיז ןבָאה רימ

 רימ ןבָאה ,ןסנַאמָאר עקיצרַאה ענױזַא ןעגניז ןוא *?סַאלָאדנָאג; ערעייז ןיא

 ַא טימ רודַאבורט ַא ןעגניד ןוא טייחנגעלעג יד ןצונוצסיוא ךיילג ןסָאלשַאב

 ,גנַאזעג טימ לעטָאה םוצ ןריפוצ זנוא רע לָאז ןוא *ַאלָאדנָאג;

 זנוא טָאה רע .שיטנַאמָאר רעייז ןעמונעגפיוא זנוא טָאה רודַאבורט רעד

 ,ןעמיווש רימ ןוא ,ץיּפש עמַאס םייב ,*ַאלָאדנָאג; רעד ןופ ןָא-ןביוא טצעזַאב

 ,טגיילעגפיוא ןעוועג טשינ טקנוּפ רע זיא רשפא .טשינ רע טָאה ןעגנוזעג

 ,טפול רעיירפ רעד ףיוא גָאט ןצנַאג ַא ךיז ןעגניזנָא ןופ קירעזייה רעדָא

 עבלַאה ַא :ןעמיווש ןוא ןעמיווש רימ .םיא טימ טריזיטַאּפמיס רימ ןבָאה

 רעסַאװ ןיא ןרעיומ ענעקנוזעגנייא יײברַאפ ,קירב ַא רעטנוא ,העש ַא ,העש

 ךיוא זיא רעסַאװ ןופ חיר רעד !ףוס ןייק טשינרָאג טמענ'ס .,לַאנַאק ןופ

 ןכלעוו ןיא .,.טײקשיטנַאמָאר ןקעוו לָאז סָאװ םויפראּפ ןייק טשינ טייוו

 סעּפע ךָאד זיא'ס .זנוא טרעדנואוו --- ?טּפוטשרַאפ זנוא ןעמ טָאה לעטָאה

 ענעפרָאװעגסױרַא טניימ רודַאבורט םעד ןגערפ !ןויטבמס טייז רענעי ףיוא

 ךָאנ רימ ןבָאה ןדער שינעילַאטיא ,ש"ילגנע ןייק טשינ טיײטשרַאפ רע .דייר

 רימ ןוא סעילַאיל עמוטש יװ רימ ןציז ,ןענרעלוצסיוא ךיז ןזיווַאב טשינ

 ,ךיז ןעלפיש

 רודָאבורט רעד .לעטָאה םוצ םולשב ןעמואוושעגוצ רימ ןענייז ךעלדנע

 רעד ןופ ןכירקסורַא ןַאלעב טפלעה רע ,שזַאגַאב רעזנוא טימ זנוא טפלעה

 -םוטש ףיוא -- ?רקי-המ םיא גערפ ךיא ןוא ,רילַאװַאק-השעמ ,ַאלָאדנָאג;,

 עמוס ַא רעטנורַא ךיא ןעייל רעגניפ סרודַאבורט םעד ןופ .ךעלריטַאנ ,ןושל

 ןעילפ טנעקעג רימ ןבָאה טלעג םעד רַאפ ,ּפָאק רעד רימ ךיז טיירדרַאפיס זַא

 םוצ עקערטש עטייוו ַאזַא זיא'ס ,ךיא טכַארט ,אלימ .עיװַאלסָאגוי ןייק

 -- ןעגנוזעג טשינ רע טָאה ..."ַאלָאדנָאג, ַא ,ןלַאנַאק-רעסַאװ טימ ,לעטָאה

 ,החמש-אלמ קעװַא טמיווש רע ןוא םיא לָאצַאב ךיא .ןעמוקַאב ליואוו םיא לָאז

 !"ויקנהעט? :זנוא וצ קידנעײרשרעבירַא

 ןייק עזייר-ילפ רעזנוא ןרישזנַארַא טפרַאדַאב רימ ןבָאה ןגרָאמ ףיוא

 ,עירַאציײװש

 ?ןטכענ יו רעסַאװ ןטימ עזייר ַאזַא ןכַאמ ןזומ רעדיוו ןיוש טעוו'מ --

 ,לעטָאה ןיא ךָאנ ךיז ךיא גערפ --

 ,סעציילּפ יד טימ ןעמ טשטעווק --- ? רעסַאװ ןטימ עזייר ַא רַאפ סָאװ ---

 !לעטָאה ןופ ןסַאג ייווצ ןצנַאגניא ךָאד זיא *ַאילַאטיאילַא; ןופ סיפָא רעד
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 ןפיוא רָאנ ,ריצַאּפש-םיווװש ַא ףיוא רָאנ טשינ ןעמונעג זנוא טָאה רודַאבורט רעד

 טלָאװ .סינעוו ןופ ןלַאנַאק יד רעביא רוט רעתמא רעד ןעוועג זיא'ס ...רעכיז

 יד ןיא טנָאמרעד זנוא טָאה'ס ..."רוד-עבמָארט; רעד ,ןעגנוזעג שטָאכ רע

 .י."דיַאר ַא רַאפע טסירוט ַא ןעמענ עכלעוו ,סרעוויירד-יסקַאט רעקרָאיײוינ

 יב

 ןרעווש רעזנוא טקישעגּפָא רימ ןבָאה ,ןרישזַאסַאּפ עטכייל ןרעוו וצ ידכ

 ןענייז רימ ןעוו .זירַאּפ ןייק טקעריד ,עירַאציײװש ,עווענעשז ןופ שזַאגַאב

 יד ןופ ןצעמע זַא ,טּפַאכעג טשרע ַאלעב ךיז טָאה ,זירַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא

 ןלעפעג רעייז זיא ,געוו ןפיוא סרעגערטישזַאגַאב יד רעדָא ,סרענידַאב-לעטָאה

 ןבָאה רימ .ט'נחקלעגוצ סע ייז ןבָאה -- טעקַאשז רענרעטופ ריא ןרָאװעג

 !ןיוש ןוא ןדנואוושרַאפ ,סָאװ ךיא סייוו -- טכוזעג ,טרעטשינעג

 רַאפ ןוא ךעלקינייא ,רעדניק ערעזנוא ,זנוא רַאפ הרּפכ ַא ןייז סע לָאז ---

 ,טעקַאשז רעדנַא ןַא ןפיוק טעוו'מ .ןשטנואוועג ךיז רימ ןבָאה --- לארשי-ללכ

 !טנוזעג רָאנ

 ירַאֿפ ןיא רעטַאעט שידיא

 -וצ רימ ןעגנערברַאפ ?קילבוּפעריץַאלּפע ןפיוא "סונימרעט; עפַאק ןיא

 סקַאמ ,וָאקינשעילָאק ןמלז ,ווָאקַאילָאּפ ןרהא :סרעליּפשיוש יד טימ ןעמַאז

 -יסור רעטלַא ןַא) וָאניטנַאטסנָאק ,רַאמַאז ,רעלקניוו ,ענבולדָאּפ ,םיובנגייווצ

 -יל .א : סרעלעטשטפירש יד ; ןָאמָאלָאס ענער ןיטסינַאיּפ יד ,(רָאטקעריד רעש

 סרעוט-רוטלוק ; ןַאמלוש םהרבא ,רעלדנעהנרָאק לאקזחי ,סנָארַא ליב ,ןַאמרעב

 ןוא סרעבָאהביל-םתס ךיוא זנוא ןסירגַאב'ס .םינקסע עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ,זירַאּפ ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ ןטָאירטַאּפ

 -מוא זיא'ס סָאװ ןבעל ןיא שממ סע טייג טניירפ ערעזנוא ןופ עקינייא

 -נַא ,זירַאּפ ןיא גנומענרעטנוא-רעטַאעט עשידיא ַא ןריזינַאגרָא וצ ךעלגעמ

 -רעטַאעט ַא ָאד זיא'ס טשינ ! "הלטבל הכרב ַא? זיא'ס זַא ןטלַאה רעדיוו ערעד

 ןליּפש וצ ןעמעוו טימ זירַאּפ ןיא ָאד זיא'ס טשינ ןוא ןליּפש וצ ואוו ןינב

 -- ןקיטעּפשרַאפ טשינרָאג לייוורעד ךיא לעוו קרָאי-וינ ןיא ,ַאלעב ---

 עכעלטע ןריזינַאגרָא וצ ןריבורּפ ךיא לָאז רשפא --- יורפ ןיימ וצ ךיא גָאז

 ? זירַאּפ ןיא ןעגנולעטשרָאפ

 ,םיכסמ זיא ַאלעב

 רעזנוא, ןופ רָאטקַאדער ,רעקיטירק-רעטַאעט ןוא רעלעטשטפירש רעד

 ַא ןריזינַאגרָא לָאז'מ ןעוו :גנוניימ רעד טימ זיא ,ןַאמלוש םהרבא ,"עמיטש

 יד סעידיסבוס-טלעג טימ ןפורעגּפָא ךיז ןטלָאװ ,זירַאּפ ןיא רעטַאעט שידיא
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 -עּפס םעד ףיוא ןבָאה ייז ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק

 ,רע טקנעד =- ןדנָאפ עלעיצ

 ךיא זָאל -- סעידיסבוס עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא טשינ ביולג ךיא ---

 םייב ןביילב ןוא תופיסא ןפוררַאפ טעוו'מ --- .טקנוּפדנַאטש ןיימ ןסיוו דלַאב

 "רעטנוא ךיא טלָאװ ,ןליּפש וצ ואוו רעטַאעט ַא ןגירק לָאז ךיא ןעוו ...ןדער

 .ןובשח םענעגייא ןיימ ףיוא זירַאּפ ןיא ןלָארטסַאג עניימ ןעמונעג

 :וָאקַאילָאּפ ּפָא ךיז טפור ,םירוביד עכלעזַא טרעהרעד

 רעטַאעט סָאד ןגירק ןעמ ןעק ,טשינ העינמ ןייק זיא טלעג בוא --

 ,*ָאּפערטנַא;

 רימ ייב --- רָאפ ךיא גָאלש -- ןעניפעגסיוא ןוא ןרָאפ ןיוש רימָאל ---

 !טשינ -- ?טשינ !ַאי -- ?ָאי ,ןָאטעג ןוא טדערעג זיא

 םענופ טשינ ךיז טריר'מ ,ןגיױצעגנָא ןרָאװעג זיא עּפַאק ןיא גנומיטש יד

 ,ןעמוקקירוצ רעזנוא ףיוא טרַאװ ןעמ .טרָא

 וצ טקַארטנָאק ַא טימ ןעמוקעגקירוצ רימ ןענייז רעטעּפש העש ַא טימ

 רעטַאעט םעד ןיא ,םישדח יירד ןופ ךשמ ןיא ,קיטנוז ןוא תבש ןדעי ןליּפש

 טסייה סָאד טָא :םמותשנ ןציז ןבילבעג ןעמ זיא עפַאק ןיא ,?ָאּפערטנַא;

 !ןָאטעג ןוא טדערעג

 עקינייא דלַאב ןבָאה --- ?ןליּפש םוצ עּפורט ַא ןעמענ ריא טעוװ ואוו ---

 ןביוהעגנָא ,ובשח סמענעי ףיוא סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ טימ ,ןלַארטַאעט

 סָאװ ןרָאיטקַא עשידיא זירַאּפ ןיא ָאד ןעד ןענייז'ס --- רעסַאװ טלַאק ןסיג וצ

 ? סעּפע ןעניימ

 לעװ ,טשינ בוא --- ייז ךיא טסיירט --- !ןרָאיטקַא ןגירק לעוו'כ --

 ןיא רעטַאעט ןליּפש ןיוש טעוו'מ .לארשי ןופ עּפורט ַא ןעגנערברעבירַא ךיא

 ! רעטַאעט ןרַאפ ןקנַארפ טימ ןגעמרַאפ ַא טגיילעגנייא ךָאד בָאה'כ ! זירַאּפ

 -גולעג ָאי זיא רימ רעבָא .,גנירג ןעמוקעגנָא טשינרָאג ןיוש רימ זיא'ס

 רעד .ןעגנוריפפיוא עניימ רַאפ עּפורט עקיסַאלקטשרע ןַא ןרישזַאגנַא וצ ןעג

 -ַאילָאּפ ַאלעינַא .א ,ַאנילעב האל ,ןָארפע יטעק : ןופ ןענַאטשַאב זיא לבמַאסנַא

 תידוהי ,סלעוו ןַאיליל ,ןַאמרעייּפ ינעשז ,(רעטכָאט סעצעענַאּפמָאק) ווָאק

 לעסרַאמ ,ָאדָארָאב יבצ ,(ריע-ןב רענדָארג ַא) שטיװָאמַארבַא םהרבא .,ךוב

 -לָאװ לשרעה ,רעשיפ ןַאלַא ,(ָאסרַאמ לעסרַאמ ןופ עּפורט רעד ןופ) יקסנימַאק

 ,דלָאג ַאסוינ ןירעליּפשיוש יד ןעמוקעגוצ זיא רעטעּפש .,לעטכַאװ ירעה ,סַאק

 ,תוריכש עכעלטנכעוו טלָאצעג ןעמעלַא בָאה ךיא

 םהרבא ןופ ,"ןעגנַאלקּפָא ןוא ןעגנַאלקא םולָאק ןכעלטנכעוו םעד ןיא
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 *! רעטַאעט שידיא ַא ןבָאה רָאי-ייה טעװ זירַאּפ, ּפָאק ַא רעטנוא ,ןַאמלוש

 : טנעיילעג ךיז טָאה

 ןופ עניב רעד רעביא טגנעה עכלעוו ,עניטרוק יד זַא ךעלגעמ זיא סע;

 עטרעװַאשזרַאפ ,עטביוטשרַאפ ןיוש טָאה עכלעוו ןוא יַאּפערטנַאא רעטַאעט

 עקיזָאד יד וצ ןעמ טעװ ןצרוק ןיא ןיוש זַא ,ךעלגעמ זיא סע --- סעזַאיוװַאז

 ייב ןָאט-יצ ַא ,לייא טימ עקנַאב ַא ןרעטנענרעד-וצ סעסַאיװַאז ענרעזייא

 -- ןוא קירטש רעד

 שידיי לטיּפַאק יינ ַא ןבױהנָא ךיז טעװ סע ןוא ףױרַא טעװ עניטרוק יד;

 ןשידיי םענעסָאלשרַאפ ןופ עדנַאש יד ואוו ,זירַאּפ טָאטש רעד ןיא רעטַאעט

 -לעוו ןקסע םענעפורעג-ױזַא ןדעי ןופ סנרעטש יד ףיוא ןגעלעג זיא רעטַאעט

 ,רוטלוק טימ ןָאט וצ טָאה רעכ

 ןופ טיזיו ַא רערעזנוא עיצקַאדער רעד ןיא טנייה טַאהעג ןבָאה רימ;

 טשינ טשרע  .ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה זיא רענייז ןעמָאנ רעד ,רָאיטקַא ןשידיי ַא

 ואוו ,עקירעמַא-םורד רעביא יינרוט ַא טכַאמעג ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה טָאה גנַאל

 ןעגנולעטשרָאפ ענייז טימ טָאה רע' זַא ,םיא ןגעוו ןבירשעג טָאה עסערּפ יד

 ?רעטַאעט ןשיידיי ןופ ָאװינ םעד ןביוהרעד

 לארשי ןיא ןבעגעג ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה טָאה םישדח ריפ עטצעל יד ןיא;

 ןגעוו ןבירשעג טָאה סירוי .ש .א רעקיטירק רעד .,ןעגנולעטשרָאפ 150 רעביא

 ... ענייר-קיטכיצ ַא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ יד' :'סעיינ עטצעל' יד ןיא םיא

 עשיטסיטרַא יד ...טנַאלַאט רעשיטַאמַארד רעפיט ַא זיא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 עקיצרַאה ןוא טסנרע רעפיט ַא זיא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןופ טייקכעלנעזרעּפ

 -ימָאק-יגַארט ַא :טנעמעלע ןשיגַארט ןוא ןשימָאק ןופ זעטניס ַא ,טייקכעלרע

 '! סנַאלעסקע רַאּפ רעק

 -עגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,רבדמ רעקידמַאז רעד סָאװ טוג זיא סע;

 ךיז טלַאה ,זירַאּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ עירָאטירעט רעד ףיוא טײרּפש

 טלּפָאט זיא סע ןוא .ןסקיוועג עקידעבעל ןופ טכיש ַא טימ ןקעדוצ םייב טציא

 רעזדנוא ןופ טינשּפָא ןטזָאלרָאװרַאפ ןקיזָאד ןופ רעבעלפיוא רעד סָאװ טוג

 ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ רעכלעוו ןָאזרעּפ ַא ןייז ףרַאד ןבעל ןשידיי רעזירַאּפ

 םזיגַארט ,טייקכעלרע ,טייקטסנרע :יוװ ,תולעמ עשירעדנעװשרַאפ ליפוזַא

 ,םזימָאק ןוא

 רעביא ךייא ןביג רימ : ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה עגעלַאק ןוא דניירפ ,רבחע

 -עדרַאג רעד ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,ןקעטש-רעטַאעט ןטגײלעגקעװַא םעד

 יירד עלענָאיצידַארט יד ךייא ןופ ןטרַאװרעד רימ ןוא ,יָאּפערטנַא ןופ עבָאר

 ."עגָאלדָאּפ רעד ןיא ּפעלק
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 :*לגיּפש-רעטַאעט; ןיא ןָאזבוקַאי .א טביירש

 רעד .רעטַאעט שידיי ַא ןייז ָאי טעװ ןָאזעס-רעטַאעט ןקיטנייה םוצ;

 עלַא ןכערבכרודַא ךָאד טעוװ ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה רעלטסניק רענעמוקעגּפָארַא

 עשירָאיטקַא עשידנעלסיוא ןוא עגיה עלַא ןעלמַאזפיונוצ טעװ ,ןטייקירעווש

 "מוא ױזַא ןיוש טגנעה סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי םעניא עניטרוק יד ןוא תוחוכ

 רעבָא .ןביוהפיוא ךעלדנע ךיז טעװ ,רָאי ייוצ עטצעל יד טניז ךעלגעווַאב

 :טפַאשלעזעג רעשידיי רעד וצ ףור רעזדנוא ןלעטשּפָא טינ טעוװ סָאד

 ביוא לייוו !רעטַאעט שידיי קידנעטש ַא זירַאּפ ןיא ןלעטשפיוא טפלעה;
 -רעטַאעט ןקירָאי-יײה םעד ןבעלפיוא עקַאט טעוו ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה וליפַא

 ערעזדנוא ,טסנידרַאפ ןגייא ןייז ךעלסילשסיוא ןוא זיולב ןייז סע טעװ ,ןָאזעס

 ."תוכייש םוש ןייק ןבָאה טשינ טימרעד ןלעװ סרעוט-רוטלוק

 א
 ףיוא ןעגנולעג רימ זיא זירַאּפ ןיא רעטַאעט שידיא ןליּפש וצ וואורּפ רעד

 ןשידיא ןופ טניירפ, טעטימָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא'ס ,םינפוא עלַא

 רימ טָאה'מ : עּפורט ןיימ ןוא רימ דובכל ןטעקנַאב טכַאמעג טָאה'מ .*רעטַאעט

 שירָאגעטַאק ךיז ךיא בָאה םעד ןופ .ךיוא עידיסבוס-טלעג ַא טגיילעגרָאפ

 "עג רימ זיא'ס סָאװ גנוכיירגרעד עסיורג ַא ןעוועג זיא רימ רַאפ ,טגָאזעגּפָא

 ןָא ,ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ עלַא ןופ םלוע ןַא רעטַאעט ןיא ןעגנערב וצ ןעגנול

 -- ?ןדיא עניימ טסגָאלש וד; :טריפעג ךיז טָאה ןעמוק ןיימ זיב .םַאנסיוא

 סָאד ןוא סרעליּפשיוש יד ןטילעג ןבָאה םעד ןופ ,! ענייד ןגָאלש ךיא לע

 ביירש גלָאפרעד ןלעיצנַאניפ ןיימ ןופ קלח ןטסערג םעד .רעטַאעט עשידיא

 -- רעטַאעט שידיא ןעז ןעמוקעג ןענייז ןדיא רעזירַאּפ : וטפיוא םוצ וצ-ךיא

 ...סעיזנעטערּפ ןָא

 ןיא עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ; רעד ןופ עיצַארעּפָאָאק רעד קנַאד ַא

 בָאה טריפעג ,לסירב ןוא ןּפרעװטנַא ןיא טליּפשעג ךיוא רימ ןבָאה "עיגלעב

 ,ןטקעפע-עניב ןוא סעיצַארָאקעד עלַא ,לבמַאסנַא ןצנַאג םעד עיגלעב ןייק ךיא

 ףיױא גנולעטשרָאפ ַא ןופ ןגינעגרַאפ ןסָאנעג ךיוא ןבָאה ןדיא עשיגלעב יד

 ,םינּפ-תלבק ןקיצרַאה ַא רָאג ןבעגעג זנוא ןבָאה ייז ,ןושל-עמַאמ

 סילַא ,רוחב רעקיאעפ ,רעגנוי ַא זירַאּפ ןייק ןעמוקעג זיא דנַאלניפ ןופ

 -גיא ןדעי .שידיא ןקיטפַאז ַא טדער רע .דנַאלניפ ,וקרוט ןיא ןריובעג ,אלעס

 ןעוו ןרירנָא טשינ רע טעוװ תופרט ןייק :טנװַאד ,ןיליפת רע טגייל ירפרעד

 בָאה'כ .רעליּפשיױש ַא ןרעוו רָאנ ליוו רע רעבָא ,רעגנוה ןופ סיוא טייג רע

 ןוא טרָאװ יד רימ רַאפ טרישזנַארַא סע טָאה רע .ןעוועג-ברקמ רוחב םעד

 .רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד ןופ םיבושי עשידיא יד רעביא ןטרעצנָאק-גנַאזעג
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 .(1 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע) ןליוּפ ןייק ןבילקעג ךיז רימ ןבָאה ןטרָאד ןופ

 : ?טרָאװ רעזדנוא, רעזירַאּפ ןיא ןַאמרעביל .א טביירש

 ,סרערערַאפ ןוא טניירפ ענייז טימ ךיז טנגעזעג ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה;

 "דניירפ ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ ןייז טימ .זירַאּפ ןופ סרעיײג-רעטַאעט עשידיי

 ןַאמרעה .,טניירפ עטוג לָאצ עשּפיה ַא ןפַאשעג ווָאקָאלבַאי ךיז טָאה טייקכעל

 םעד ןוא סרעליּפשוש-ןגעלָאק ענייז ,ךַאפ-רעטַאעט ןייז ביל טָאה ווָאקָאלבַאי

 ךרוד םינפוא עלַא ףיוא ןזיװעגסױרַא רע טָאה סָאד .םלוע-רעטַאעט ןשידיי

 -בַאי זיא ,ןדײשַאב ןוא ךַאפנייא ,ליטש .זירַאּפ ןיא טליּפש רע סָאװ טייצ רעד

 ןכעלטּפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק-שידיי ןופ ןגייווצ עלַא טימ ןדנוברַאפ ווָאקָאל

 ,טלעו רעד רעביא ןעניפעג טשינ ךיז לָאז רֶע ואוו ,ןבעל

 -םיוא ענייז טימ טניײשַאב ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה טָאה זירַאּפ ןיא זדנוא ייב;

 -יױלַאב זיא טשינ רעכלעוו ןָא ,ןעגנומענרעטנוא עקיטכיו ךס ַא ךיוא ןטירט

 טָאה סָאװ רעליּפשײוש ַאזַא ייב .,ןליפַא קנַאד ןייק קידנטרַאװרעד טשינ ,גנונ

 עכלעוו הדימ עסיורג ַא רָאג סָאד זיא ,שזַאטס-טלעוו ןופ ןרָאי ליפ ךיז רעטניה

 טָאה טסיזמוא טשינ .ןרעװ טצַאשעגּפָא קירעהעג יװ לָאז סָאד זַא טרעוו זיא

 וצ ןװָאקָאלבַאי ןַאמרעה טקירדעגוצ םלוע-רעטַאעט רעשידיי רעזירַאּפ רעד

 ןשידיי ןתמא םעד םיא ןיא טליפרעד וויטקניטסניא טָאה רע .ןצרַאה ןייז

 ץרא-ךרד ןטסערג םעד טימ ,םענייק וצ סעיזנעטערּפ ןָא ,רעלטסניק-סקלָאפ

 עלַא יד ,םלוע-רעטַאעט ןשידיי םוצ תוירחא סיורג טימ ןוא עניב רעד רַאפ

 "עט ןקיצרַאה םעד 'םולשל ךתאצ' ַא ןשטניוו טנגעגמוא ןוא זירַאּפ ןופ ןדיי

 ,"וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןַארעטעװ-רעטַא
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 עיװַאנידנַאקס ןיא רעטַאעט שידיא טימ

 ,טיל-ןָאגַאװ ןופ גוצ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד טיז גר
 זנוא טעו ןטרָאד ןופ ,קרַאמנעד ,ןעגַאהנעּפָאק ןייק רימ ןרָאפ

 ,דנַאלניפ ןייק ףיש ַא ןעמענפיוא /

 ןיטסינַאיּפ ןיימ זַא זירַאּפ ןיא טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו

 טָאה ,עיװַאנידנַאקס ןייק רימ טימ טרָאפ ןָאמָאלָאס ענער !

 : טרעדנואוועג ךיז ןעמ

 ןַארַאפ ןעד ןענייז ןטרָאד ? ןדעווש ? קרַאמנעד ? עיגעװרָאנ ? דנַאלניפ ---

 ,טגערפעג ןעמ טָאה -- ? ןדיא

 "רעטנוא רַאורבעפ יד ךיילג ןעמ טליפרעד קרַאמנעד ןיא ןעמוקנָא םייב

 -עגנייא ןַא טגיל ,דנַאלניפ ןייק ןריפ זנוא ףרַאד סָאװ ףיש יד .טסערפ-ָארעז

 רעזנוא וצ ךיז טרעטנענרעד ןרָאפסױרַא ןרַאפ .גערב-םי םוצ טנעָאנ ענעריורפ

 טדיינש ןוא זנוא םורַא זייא סָאד טרעטילּפשעצ סָאװ ,רעכערב-זייא ןַא ףיש

 םעד ןופ ןגירקסױרַא ןענעק ךיז לָאז ףיש יד ידכ ,ךַאילש-רעסַאװ ַא ךרוד

 "ןייא זיא -- ףיוא טּפַאכ גיוא סָאד טייוו יו -- השבי עצנַאג יד ,םעלק-זייא

 ,עמַארָאנַאּפ-רעטניװ עקיטכערּפ ַא זיא'ס .יינש ןפיט ןיא טליהעג

 ,(שידעווש ףיוא "וביָא;) וקרוט ןיא ןייז ףרַאד טירטפיוא רעטשרע רעזנוא

 ידכ זנוא רַאפ ןרָאפעגסױרַא זיא אלעס סילַא רעגניז ןוא רעליּפשיוש רעד

 "ידנַאקס יד ןיא ןלָארטסַאג ערעזנוא רַאפ קיטיונ זיא'ס סָאװ ץלַא ןגרָאזַאב וצ

 גערפ קידנעמוקנָא .ףיש רעד ייב ּפָא-זנוא טרַאװ אלעס .רעדנעל עשיווַאנ

 | : םיא ךיא
 ? אלעס ,רעגייז רעד זיא לפיוו ---

 ,ךימ רע טזייוו --- ןעצ דלַאב ןיוש ---

 ,ךימ טרעדנואוו -- ? ירפרעדניא ןעצ יצ ,טנוװָא ןיא ןעצ --

 סָאװ ןיוש טיײטשרַאפ רע לייוו --- אלעס ךיז טכַאלעצ -- ! ירפרעדניא --

 ,ןיימ ךיא

 רעטסניפ ױזַא ךָאנ זיא'ס סָאװ סע טמוק יוװ ? ירפרעדניא רעגיײזַא ןעצ ---

 ,ןסיוו ךיא ליוו --- ? ןסיורד ןיא

 --- אלעס רימ טרעכיזרַאפ --- ךיוא קיטכיל זרעוו טעוו רעטעּפש לסיבַא ---

 ןרעװ רעטסניפ רעדיװ טעװ גָאטײב 472 רעגיײזַא ,גנַאל ףיוא טשינ רעבָא

672 



 653 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווַאקַאלבַאי ןַאמרעה

 רַאפרעד ,ץרוק געט יד ןוא גנַאל טכענ יד ןענייז ,טייצ-רעטניוו ,זנוא ייב

 יד ןענייז טלָאמעד .טעמכ טכַאנ עצנַאג ַא ןוז יד טנייש טייצ-רעמוז רעבָא

 ,..גנַאל געט יד ןוא ץרוק טכענ

 "תבש --- ? ןשטנעב-טכיל ןטימ טכַאנ-וצ-קיטיירפ ןדיי ןעוט עשז-סָאװ --
 ,ןייגרעד וצ עװַאקישט רעייז רימ זיא -- ? הלדבה טימ טכַאניוצ

 ,רעגײזַא 4 םורַא גָאטיײב קיטיירפ טכיל ןעמ טשטנעב טייצ-רעטניוו --
 זיב הלדבה טימ ןוא בירעמ-החנמ טימ ןטרַאװ ןעמ זומ טייצ-רעמוז רעבָא
 טרעװ םיבושי עשיוװַאנידנַאקס ערעזנוא רַאפ ,טנװָא ןיא רעגײזַא ףלע ךָאנ
 -נוא טול עיצַאמרָאפניא יד יונעג ןָא-טיג סָאװ חול רעלעיצעּפס ַא טקורדעג
 ,הלילח ,ןייז תבש-ללחמ טשינ לָאז'מ ,גנוניישרעדרוטַאנ רעז

 "עקורט ַא רעבָא זיא ללכב טַאמילק רעד .ןסיורד ןיא טלַאק רעייז זיא'ס
 ,ייגש טימ טגיײלרַאפ ןענייז טָאטש םורַא ןוא ןיא ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא .רענ

 רעד .,םיוק ךיז ןּפעלש "סילארט/; ןוא ןסובָאטױא ןופ עיצַאטרָאּפסנַארט יד
 ,(סרעשטילג) "סיקס/ ףיוא זיא לטימ-רעקרַאפ רעטסמעװקַאב ןוא רעטסלענש
 ךעלרעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןעז וצ גנוניישרעד עלַאמרָאנ ץנַאג ַא עקַאט זיא
 טשינ ךיז טריר "סיקס; ןָא .טָאטש ןרעטניה טרפב ,"סיקס; ףיוא ןגָאי ךיז

 ,זיוה ןופ סױרַא רענייק

 ךיא ןיימ ,דָאב-ץיווש ןיא םיא טימ ןייג וצ אלעס ךימ טעברַאפ טשרעוצ

 זיוה ןיא זַא סױרַא רָאג ךיז טזייוו ,ןירַא דָאב ןיא ץעגרע ןייג ןפרַאד רימ זַא

 עלַא טימ דָאב-ץיווש ַא טניימ סָאד ,"ַאנוַאס; ַא ךיז טניפעג טניואוו רע ואוו

 -ורט טימ ;קנַאב רעטשרעביוא ןַא ןוא רעטשרעטנוא ןַא טימ : סעקוועשטיּפ

 א ןיא יו ערַאּפ רעסַאנ טימ ןוא :דָאב רעשיקרעט ַא ןיא יו ערַאּפ רענעק
 -- ןעמַאזצ רענעמ ןוא ןעיורפ -- החּפשמ עצנַאג יד .,דָאב-ץיווש רעשיסור
 טכער סָאד טָאה זױה ןופ ןכש רעדעי ."ַאנוַאס, ןיא ןייגליואוו ךיז ןזָאל

 -רַאפ זיא .םעװקַאב םיא זיא'ס ןעוו ןדנוטש יד ףיוא "ַאנוַאס; יד ןלעטשַאב וצ
 ,העש עכעלטע ןעמ טרַאװ -- ןעמונ

 --- *ַאנוַאס; ַאזַא טציא ןיוש טגָאמרַאפ טנעמטרַאּפַא רענרעדָאמ רעדעי --

 -ץיווש עטרעיומעגנייא יד ןענייז רעזייה עטלַא יד ןיא -- אלעס ךיז טסיורג

 רעסַאװ טלַאק ךעלעפעש טסיג'מ .דרע רעד ןיא ,רעזייה יד רעטנוא רעדעב

 רעשיסור רעטסעב רעד ןיא יו ערַאּפ ַא טגָאלשיס ןוא ןליוק עקידנעילג יד ףיוא

 ןמיס ַא זיא ,ןליוק יד ףיוא רעסַאװ רעצעמע טסיג : גהנמ ַא ךיוא זיא'ס ,דָאב

 ,קנַאב עטשרעביוא יד ּפָא םיא ןעמ טערט טלָאמעד .ערַאּפ רעמ ליוו רע זַא

 ...רעטערַאּפעגּפָא ןַא ןליפַא טרעוו רע ןעוו ,ןכירקפיורַא רעבָא ןיוש זומ רע
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 ,ערַאּפ יד ןגָארטרַאפ וצ רעווש םיא זיא'ס לייוו ,רעטנורַא רע טכירק רעמָאט

 : םיא ףיוא דובכ ןייק טשינ ןעמ טגייל

 לסיבַא ןגָארטרַאפ טשינ טסנעק !רעקַאנק םעד ,ןָא רָאנ םיא טקוק ---

 ? רעסַאװ וטסיג עשז-סָאװ ,ערַאּפ

 יד ףיוא רעכעה סָאװ ןכירק וצ רעדניק ערעייז שממ ןעגניווצ סעטַאט יד

 ...ּפעלק ייז ןּפַאכ --- טשינ ייז ןגלָאפ ,קנעב עטשרעביוא

 רעייז ןופ השוריב ןבילבעג זיא'ס סָאװ ,זיוה ןגייא ןַא טגָאמרַאפ אלעס

 -ָאמ רעד טימ טנעמטרַאּפַא ןַא זיא'ס .רעדורב ןייז טימ םיא רַאפ --- רעטָאפ

 "םיטס ,רָאטייװעלע ןַא טימ :טייקכעלמעװקַאב ןוא גנוטכירנייא רעטסנרעד

 סָאװ סנױזַא סעּפע טָאה'ס ,רקיע רעד .עיזיוועלעט ,רָאטיײרעשזדירפער ,טיה

 ,רעזייה רענַאקירעמַא יד ןיא ןשטנעמ ערעזנוא ןופ םענייק ייב טשינ טעזימ

 ,?ַאנוַאס; ַא --- זיא סָאד ןוא

 ןיא .זיוה עצנַאג סָאד רימ ןעמענרַאפ ,לארשי ןיא זיא רעדורב סאלעס

 עמַאס רעד ףיוא רימ טימ קידנציז .סרעציווש עטפָא רָאג רימ ןענייז *ַאנוַאס;

 :אלעס רימ טלייצרעד ,קנַאב רעטשרעביוא

 טנעקעג טשינ ןטַאדלָאס עשיניפ יד ךָאד ןבָאה ןרָאי-המחלמ יד ךרוד ---

 -ץיווש ַאזַא טיובעגסיוא ייז ןבָאה ,"ַאנוַאס, ַא טנָארפ ןפיוא ךיז טימ ןריפטימ

 זיא'ס ןעוו ןוא ,יינש טימ לדייב סָאד טגײלעגמורַא טָאה'מ .לדייב ַא ןיא דָאב

 "עגנָא ,רעייפ ַא ןדנוצעגנָא ןעמ טָאה ,זייא קיטש ןייא יוװ ןרָאװעג ןריורפעגנייא

 יינש סָאד זיא ,"ַאנוַאסא עקיטרַאפ ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא רענייטש יד טצייה

 ןטלַאהעגנָא טָאה'ס ןוא יינש טימ סעברוה ךָאנ טגיילעגנָא ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעצ

 ,ערַאּפ יד

 סיוא ןקַאה ייז ,סרעדָאב-רעטניוו ןופ בולק ַא ָאד ךיוא זיא וקרוט ןיא

 ייז ןדָאב ,העש רעקיבלעז רעד ןיא ,גָאט ןדעי ןוא ,גערב-םי םייב זייא סָאד

 ךעלגעמ טשינ זיא'ס ןעוו טקנוּפ ַא וצ ןלַאפ רוטַארעּפמעט יד געמ .ךיז

 ,ךיז ןדָאב ייז ...ןסיורד ןיא זָאנ יד ןקעטשוצסױרַא

 לא יא
2 6 

 -- טניימ שידעװש ףיוא "ָא; ,"וב-ָא; ןסייהעג טָאה וקרוט טָאטש יד

 דנַאלניפ יװ ,וקרוט .ןשטנעמ-ךייט -- "וב-ָאק ;ןשטנעמ --- "וב; ; ךייט

 רָאנ טנעקעג ןעמ טָאה וצניהַא ןעמוקוצ .,ןכייט טימ טלגנירעגמורַא זיא ,ללכב

 ןבָאה סָאװ סרעגעיידלַאװ בור סָאד ,סרעגיואוונייא עקיטרָאד יד .ךעלפיש טימ

 ןגערב יד ייב טצעזַאב ךיז ןבָאה ,רחסמ"גרַאװרעטופ טימ ןעמונרַאפ ךיז

 יד ךעלפיש יד טימ ןעגנערב וצ םעװקַאב ןייז ייז לָאז סע ידכ ,ןכייט יד ןופ



 5 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורָא / וװַָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ןבָאה יז ןעמעוו טימ ,םירחוס עשייסור יד וצ תויח ענעגנַאּפעג יד ןופ לעפ

 ,?ןשטנעמ-ךייט/ : ןפורעג ייז ןעמ טָאה רַאפרעד .טלדנַאהעג

 םעד טול ,ןבָאה עקיביולג-טשינ םתס ןוא רענַאדעמכַאמ ,ןקרעט ,ןדיא

 -ניפ-שידעווש םעד ןיא ןעניואוו טרָאטעג טשינ ,1686 רָאי ןופ ץעזעג-עכריק

 םעדכָאנ וליפַא טפַארק ןיא ןבילברַאפ זיא ץעזעג סָאד .ךיירגינעק ןשידנעל

 ,1809 רָאי ןיא ,ןסור יד וצ רעבירַא זיא עירָאטירעט יד יו

 ןעלקיװטנַא וצ ןביוהעגנָא בושי רעשידיא רעד ךיז טָאה תומוקמ ענעי ןיא

 ןשיווצ ,רעטילימ שיסור טריטרַאװקנייא ןטרָאד טָאה'מ ןעוו ,1826 רָאי ןיא

 ןבָאה ,טסניד-רעטילימ ןקירָאי-25 רעייז ןופ טייצ רעד ךרוד .ןדיא ךיוא ייז

 תולכ עטכַארבעגּפָארַא יד טימ טַאהעג-הנותח ןטַאדלָאס עשידיא יד ןופ לָאצ ַא

 טכַארבעגטימ ןבָאה ,רעדיוו ,ערעדנַא .ןטנגעג עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד ןופ

 לָאצ יד טרעסערגרַאפ ךיז טָאה םורַא-ױזַא .דנַאלסור ןופ תוחּפשמ ערעייז

 ,דנַאלניפ ןיא ןדיא

 -ַאב ןטַאדלָאס עשידיא יד ןבָאה טסניד-רעטילימ רעייז ןקידנערַאפ ןכָאנ

 שינעביולרעד ַא ןגירק וצ (עטיב) *עינעשָארּפ, עלעיצעּפס ַא ןבעגנָא טפרַאד

 -גינעל) גרוברעטעּפ וצ טנעָאנ רעייז זיא סָאװ ,דנַאלניפ ןיא ןביילברַאפ וצ

 ןיא זיולב ןעניואוו טגעמעג ייז ןבָאה שינעביױלרעד רעד טימ וליפַא .(דַארג

 ,וקרוט ןוא ירוּפיװ ,יקניסלעה : טעטש 3

 ןבָאה דנַאלניפ ןיא תוחּפשמ ענעבילברַאפ יד ןופ רעדניק עשידיא יד

 ןעמוקקירוצ רעמ טרָאטעג טשינ ןבָאה ייז ןוא דנַאלסור ןיא ןעניד טזומעג

 ןבָאה ,תוחּפשמ עשידיא ןסירעצ טָאה סָאװ ,ץעזעג ןקידתוירזכא םעד בילוצ

 רעד וצ טרעטשעג טָאה סָאד .דנַאל סָאד טזָאלרַאפ ןדיא עטַארייהרַאפ ךס ַא

 ,דנַאלניפ ןיא בושי ןשידיא םענופ גנולקיװטנַא

 רָאי ןיא ךָאנ ןעמוקעגידנַאטשוצ זיא וקרוט ןופ עדניימעג עשידיא יד

 "רעדורב ןכָאנ ,1918 רָאי ןיא טריזינַאגרָא ךיז טָאה הליהק עקיטציא יד ,5

 "עד .קיגנעהּפָאמוא ןרָאװעג דנַאלניפ זיא ,ןדעווש ןוא דנַאלניפ ןשיוװצ גירק

 -נעלניפ יד טימ טכערירעגריב עכיילג ןגָארקעג ןדיא יד ןבָאה טשרע טלָאמ

 םענופ ןטפירשפיוא טימ תובצמ ךיז ןעניפעג וקרוט ןיא םלוע-תיב ןפיוא .רעד

 ,תומיש ןוא תורות-ירפס רַאפ םירבק עטלַא ךיוא ,1852 רָאי

 -ָאקינ ןופ ןעמַאטש תומוקמ ענעי ןופ םיבשות עשידיא יד ןופ ךס ַא

 -תיב ןיא ,בירעמל-החנמ ןיב .ןטסינָאטנַאק ןופ רעדָא ,ןטַאדלָאס עקסוועייל

 זיא ןעמָאנ ןייז ,ןטסינָאטנַאק ענעי ןופ ןוז ַא טימ אלעס ךימ טנעקַאב ,שרדמ

 .רעליטש

 : טלייצרעד רע
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 ,1867 רָאי ןיא .טסינָאטנַאק ַא ןעוועג זיא רעליטש םַארבַא עטַאט ןיימ;

 יקסוועלוגָאמ ,וועשטירק ןיא טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה ,רָאי 8 ןופ רעטלע ןיא

 ןיא רעױּפ ַא ייב ןעװעדָאה וצ ךיז טקישרַאפ םיא טָאה'מ ןוא ,עינרעבוג

 ,דנַאלסור ןיא לטעטש ַא ,ַאמרעטסַאק

 ןיא ןירַא רע זיא ךָאנרעד ,םירעיוּפ יד ייב ןעוועג רע זיא רָאי 15 זיב;

 טגעלפ ,ייט יד ןופ ,יקצָאסיװ באז-ןמלק .גרוברעטעּפ ןופ טסרָאיװ 40 ,ערדַאק
 טנעצָארּפ 90 .טייקשידיא לסיבַא ייז טימ ןענרעל ןוא רעדניק יד וצ ןרָאפ

 ,..ןטלַאהעגסיוא טשינ ןבָאה רעדניק עשידיא עטּפַאכעג יד ןופ

 עקסוועיײלָאקינ : ןטַאדלָאס עשיסור-שידיא יילרעייווצ ןעוועג ןענייז סע;

 21 וצ רעטילימ ןיא ןעמונעג ןעמ טָאה עקסוועײלָאקינ יד ,ןטסינָאטנַאק ןוא

 עטּפַאכעג יד ןענייז ןטסינָאטנַאק יד .רָאי 25 ןעניד טזומעג ןבָאה ייז ןוא רָאי

 ,ץדמשוצּפָא ןעלטימ עלַא טימ טריבורּפ טָאה'מ ןעמעוו ,ךעלרעדניק עשידיא

 ."טרעהעגפיוא ײרעּפַאכ סָאד טָאה ןטשרע םעד ײלָאקינ ןופ טיוט ןכָאנ

 -כישעג-סנבעל ערעייז ןלייצרעד ןטסינָאטנַאק יד ןגעלפ שרדמ-תיב ןיא

 ןדער וצ טעשטומעג ךיז יז ןבָאה רעבָא תבש ,שיסור יז ןבָאה טדערעג .סעט

 ,..שידיא רָאנ

 . :טקַאפ ןװַאקישט ַא טלייצרעד רימ טָאה רעליטש

 עשידיא יד טימ טסואוַאב ןעוועג זיא וקרוט ןופ בושי רעשידיא רעד --

 :טגָאזעג טָאה רעליטש) *סעציװַאסַארק, עּפַאנק ןעוועג ןענייז סָאװ ןעיורפ

 ,(ןטייקסואימ

 .טגערפעג ךיא בָאה -- ?סע טמוק יװ --

 -טעל ,עטיל ןופ ןעוו -- .רעליטש רימ טרעלקרעד -- טושּפ ץנַאג --

 טימ סעמַאמ ,סעטַאט טזָאלעגרעטנורַא ךיז ןבָאה ןלױּפ ןוא עינָאטסע ,דנַאל

 ייז ןענייז ..,ןליּפש רמז"ילכ ןרעה טגעמעג ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רעטכעט

 ,ןטַאדלָאס עקסוועיילָאקינ יד רַאפ רעדָא ,ןטסינָאטנַאק יד רַאפ תולכ ןרָאװעג

 רעד ,טּפַאכעגסױא עלַא ייז ןעמ טָאה -- רעטכעט 5 טכַארבעג טָאה עטַאט ַא

 ןיא :געוו ןפיוא טּפַאכעגסױא ןעמ טָאה עטסנעש יד זַא ,בייחמ ךָאד זיא לכש

 -ַארקע עטריקַארבסיױא יד ןעמוקעגנָא ןענייז וקרוט ןייק ,ירוּפיװ ,יקניסלעה

 רעייז אקווד ,רעטכָאט ןייז טימ דמלמ ַא ןעמוקעג זיא שזדָאל ןופ ...*סעציװַאס

 ןיימ ןרָאװעג זיא יז ןוא טּפַאכעגסיױא דלַאב יז טָאה עטַאט ןיימ .ענייש ַא

 ,רעליטש ךיז טכַאלעצ -- ...עמַאמ

 ,לכש ןפיוא טגיילעג טשינ סעּפע רימ ךיז טָאה השעמ עוװַאקישט יד

 -מיא ענעי ןופ עקימַאטשּפָא ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ עשידיא יד ןעזעג בָאה'כ



 677 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 עקיטכיל ,ןייז טשינ ייז לָאז ערה'-ןיע ןייק --- וקרוט ןיא תולכ עטריטרַָאּפ

 ! רעמינּכ

 רעטמירַאב ַא ןעוועג זיא רעליטש םַארבַא טסינָאטנַאק םעד ןופ ןוז ַא ךָאנ

 "םליפ יד טקעדטנַא סָאד טָאה רע .,ןדעוװש ןופ רָאסישזער ןוא רָאטקעריד-םליפ

 .ָאברַאג ַאטערג ןירעלטסניק

 "מיס רעד ןופ טנעגיריד רעד זיא טסינָאטנַאק ַא ןופ לקינייא ןַא ךָאנ

 רעשטייטסיוא רעטנעקרענָא ןַא זיא רע ,(טעמרַאּפ) טנעמַאגרעּפ ןָאמיס ,עינָאפ

 רעטסואװַאב ַא זיא רעדורב ןייז .סוילעביס ןופ קרעוו עשילַאקיזומ יד ןופ

 .ןדעווש ןיא רעקיטירק-קיזומ

 -סיוא ןיא טציא) ןיסירד שריה ןוא (לארשי ןיא ןלַאפעג) ץַאק סַאילע

 יד ןופ ךעלקינייא ךיוא ןענייז ,סרעלטרָאּפס-לַאדעמידלָאג עדייב ,(עילַארט

 ןופ טיילעגנוי 28 ןענייז 1948 ןופ המחלמ רעד ןיא :בגא-ךרד .ןטסינָאטנַאק

 טול טנעצָארּפ רעסיורג ַא רָאג -- לארשי-תנידמ רַאפ ןפמעק ןרָאפעג בושי

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיא רעקיטרָאד רעד

 א

 טימ ןעמַאזוצ ,טפמעקעג דנַאלניפ טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא

 ןייק) תונובשח עטלַא טָאהעג ןבָאה ייז ןעמעוו טימ ,דנַאלסור ןגעק ,ןשטייד יד

 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .(עיגעװרָאנ ןופ ןעמוקעגנָא ןשטייד יד ןענייז וקרוט

 טָאה ,דנַאלניפ ןיא ןדיא ןגעק "ןצעזעג רעגרעבנערינע יד ןריפנייא טלָאװעג

 : ומש-חמי ,ןרעלטיה ןסיוו טזָאלעג דלַאב םייחרענַאמ לַאשרַאמדלעפ

 טשינ רענייק טעװ ,ןעמרָאפינוא עשיניפ ןגָארט ןדיא יוװ גנַאל ױזַא --

 ,,.!דנַאלניפ ןיא ןדיא ַא ןרירוצנָא ןגַאװ

 ;ןשטייד יד ןסיוו טזָאלעג טָאה גניטיוו רעטסינימ רעד

 ,סנטשרע .עגַארפ-ןדיא ןייק ןייז טשינ ןעק דנַאלניפ ןיא זנוא ייב ---

 רָאי ןיא ,דנַאלסור טימ המחלמ רעד ןיא טולב רעייז ןסָאגרַאפ ןדיא יד ןבָאה

 ערעייז רַאפ ןלַאדעמ ןגָארקעג ןוא רעדנעלניפ יד יװױזַא טקנוּפ ,0

 ...לָאבטופ טוג רעייז ןדיא עלַא ןליּפש ,סנטייווצ ; ןטייקשידלעה

 רעטסינימ-רעימערּפ םעד רַאפ טגָאלקַאב ךיז טָאה ריציפָא רעשטייד ַא

 רעד ןופ ריציפָא ןשידיא ַא ןריטולַאס וצ "ערע; ןייז ןגעק זיא'ס : סעיוװָאקניל

 -רענַאמ וצ עגַאלק יד טקישעגרעביא טָאה רעימערּפ רעד .,יײמרַא רעשיניפ

 ךיילג ריציפָא-"ןרע; ןשטייד םעד טָאה'מ .ריטרַאװק-טּפױה ןייז ןיא םייה

 ...ןטנָארפ ערעדנַא יד ןופ םענייא ףיוא טקישענּפָא ןוא טקיטיײזַאב

 קלָאּפ ןייא טָאה ,ןסור יד ןגעק דנַאלשטייד טימ ןעמַאזװצ קידנפמעק

 םיבוט-םימי ןוא םיתבש .הרות-רפס ַא ךיז טימ טריפעג ןטַאדלָאס עשיניפ ןופ
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 -לָאס עשידיא יד טזָאלעגּפָא ןעמ טָאה רוּפיכ-םוי .רוביצב טנוװַאדעג ייז ןבָאה
 ןענעק ךיוא ןלָאז ייז ידכ ,ןעגנוליײטּפָא עשירעטילימ ערעדנַא יד ןופ ןטַאד

 ,ןינמ ַא טימ ןענעװַאד ןעמוק

 -עגנײרַא ןענייז עכלעוו ,ײמרַא רעשיסור רעד ןופ ענעגנַאפעג עשידיא יד
 ,ןעוועג-ברקמ קרַאטש גנורעקלעפַאב עשידיא יד טָאה ,רעדנעלניפ יד וצ ןלַאפ
 ןדיא לייט ַא ,רעדיילק ןוא ןטעקַאּפ-זייּפש טקישעג .,טכוזַאב טפָא יז טָאה'מ
 -רַאפ ,ןטסינומָאק יװ ןטכַארטַאב ייז טעוו'מ זַא טַאהעג ארומ עקַאט ןבָאה
 -עג עשידיא יד ןשיווצ ...עיגילער רעשידיא ןופ לטנַאמ ַא רעטנוא טלעטש

 -יא ךיוא ,ןשטנעמ-רוטלוק ןעוועג ןענייז ײמרַא רעשיסור רעד ןופ ענעגנַאפ

 ,אלעס רימ טלייצרעד -- ןעיורפ עשיד
= 

 "ןוא ןופ סייווָאקימ ר"ד ,קסניּפ ןופ ןיזירד ןמחנ-םייח ברה ,םינבר יד

 : ךיז ןגָאלקַאב ,ןרַאג

 עטשימעג ןוא עיצַאלימיסַא : ןענייז בושי ןופ ןעמעלבָארּפ ערעווש יד --

 ...תונותח

 -ַאזָאמ, --- לוש רעד ןבעל זיוה-עדניימעג ןגייא ןַא טגָאמרַאפ בושי רעד
 .ךעלרעדניק יד רַאפ עלוש יד ךיוא ךיז טניפעג ןטרָאד .סע ייז ןפור *ַאקסיא
 -גיק יד ןשיוװצ .םילארשי ןענייז ,ץנַארקנעמולב ףסוי ןוא הנשוש ,סרערעל יד
 -לעה טימ ךס ַא ןַארַאפ ןענייז עלוש רעשיאערבעה-שידיא רעד ןיא ךעלרעד

 .י.ךעלעּפעק עדנַאלב

 ןיא --- ךָאװטימ  יקניסלעה ןיא תומהב קיטסניד ןדעי טעליוק טחוש רעד

 עשידיא עלַא וצ סע טקישעצ'מ ןוא וקרוט ןיא רע טעליוק תופוע .,וקרוט

 ,טלַא ןוא גנוי ,ןדיא עלַא טעמכ .תורשכ גנערטש ּפָא-ןטיה עכלעוו ,םיבושי

 .שידיא ןקיסילפ ַא ןדער

 וצ עּפורג"ןרָאטַאמַא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג וקרוט ןיא זיא 1909 רָאי ןיא

 רעייז .שיניפ ףיוא סרעטַאעט ייווצ ןליּפש ןטרָאד .רעטַאעט שידיא ןליּפש
 -םיוא יד ןריטרָאּפסנַארט ייז ,יקניסלעה ןופ ערעּפָא יד וצניהַא טמוק טּפָא

 ןופ ןטלַאהעגסיױא ןרעוו טסנוק ןופ ןגייווצ עלַא .סָאטױא-טסַאל טימ ןעגנוריפ

 -רעטַאעט עטַאװירּפ ןייק .אפוג גנוריגער רעד ןופ ןוא ןוויטַארעּפָאָאק יד

 ,טקיטומרעד טשינ ןרעוו סרעמענרעטנוא

 ןענייז ,רעדניק ךעלציּפ יד טנכערעגניירַא ,וקרוט ןופ בושי רעצנַאג רעד
 -עגסיוא רעייז ךיז טָאה אלעס סילַא .ןעגנולעטשרָאפ ערעזנוא וצ ןעמוקעג
 עשיארעבעה ,עשידיא ןעגניז ןוא ןליּפש טימ טָאטש-ןריובעג ןייז ןיא טנכייצ
 -נַאקס ןופ םלוע רעד טָאה טַאהעג האנה קרַאטש .,רעדיל-סקלָאפ עשיניפ ןוא
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 -ןדַאפדלָאג, יד ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןליּפש סנָאמָאלָאס ענער ןופ ללכב עיװַאניד

 ןופ טרישזנַארַא ,ןדַאפדלָאג םהרבא ןֹופ םינוגינ ץנַארק ַא -- ?ָאטרעשטנָאק

 ,ןָאמָאלָאס ענער
 ןקידרעטניוװ ןיימ ףיוא ןגַארק םענרעטופ ַא טיינעגנָא טָאה רענשזריק ַא

 ךיוא בָאה'כ .סערייא-סָאנעוב ןיא רימ רַאפ טיינעגפיוא טָאה'מ סָאװ ,לטנַאמ

 טימ טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה רימ ןוא עכַאּפאּפ ענרעטופ ַא טלדנַאהעגנייא

 ,יקניסלעה ןייק ןַאב רעד

 ךיז טניפעג ,יקניסלעה טָאטש-טּפיױה רעד וצ וקרוט ןופ געוו רעצנַאג רעד

 ןוא רעטרעדנוה ןופ ץענערג ַא -- עירָאטירעט רעשיסור ןופ דנַאר ןפיוא

 ןוא דנַאלסור ןשיווצ 1929 רָאי ןופ המחלמ רעד ןיא .רעטעמָאליק רעטרעדנוה

 "רעד --- ןטכַאלש עטסרעטיב יד ןעמוקעגרָאפ געוו םעד ףיוא ןענייז ,דנַאלניפ

 ײמרַא רשידנעלניפ רעד ןיא ריציפָא ןַא ןעוועג זיא רע .אלעס רימ טלייצ

 עשידלעה .,עניילק יד-טָא ןסייבנייא טנעקעג טשינ ןפוא-םושב ןבָאה ןסור יד

 גנורערַאפ-טלעוו ליפיוזַא ןזיועגסױרַא ,טייצ רענעי וצ ,טָאה סָאװ עלהנידמ

 ,אנוש ןקיזיר ַאזַא ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז שזַארוק ןוא טומ ריא טימ

 ןעמרָאפינוא עשירעטילימ ערעייז רעביא ןעלטיק עסייוו ןיא ןָאטעגנָא

 אנוש רעד .יינש ןסייוו ןיא טדנעלבעגניירַא ךיז ןטַאדלָאס עשיניפ יד ןבָאה

 עלַא ןופ טגנַאלרעד ןבָאה ,רעבָא ,ייז ....ןּפַאנשרעד טנעקעג טשינ ייז טָאה

 טשטילגעגרעטנורַא דלַאב ךיז ייז ןבָאה ,*טעברַא לקיטש ַא; ןָאטעגּפָא . ,, ןטייז

 ,שרעדנַא ץעגרע אנוש םעד תורצ ןָאטעגנָא ,גרעב יד ןופ *סיקס; ערעייז ףיוא

 ,..ןטגיוו-םערוטש יו "סיקס, יד ףיוא ךיז ןגָאי ייז זַא .. .!ייז טּפַאכ טייג ןוא

 טמוק'ס ...זדלַאה ןיא ןייב ַא יו דנַאלניפ ץלַא ךָאנ זיא דנַאלסור רַאפ

 ןשיסור םענופ לעפ רעד ןיא ןסעגעגנייא ךיז טלָאװ עלעגילפ ןיילק ַא יו סיוא

 .ייךיז ןופ ןעלסײרטּפָא טשינ סע ןעק רע רעבָא ,טעשטוקרעד'ס .,רעב

 יקניסלעה

 ןבעל לזדניא ןַא ףיוא לכלוש ַא ןענַאטשעג ןיוש זיא 1825 רָאי ןיא ךָאנ

 ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא אפוג יקניסלעה ןיא לוש עטשרע יד .יקניסלעה

 רעטנעצ רעזעיגילער רעד ןרָאװעג זיא לוש יד .רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 -עג טָאה'מ ואוו רדח ַא ןעוועג ךיוא זיא ןטרָאד ,דנַאלניפ ןופ ןדיא יד רַאפ

 ,שיאערבעה ןענעייל ןוא ןביירש טנרעל

 -- םילוח-רוקיב ; 1865 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא אשידק-הרבח יד

 רָאי ןיא -- (יבכמ רעקיטציא) בולק-טרָאּפס רעשידיא רעד 1879 רָאי ןיא

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא (שידעװש ףיוא) גנוטייצ עשידיא ַא 6
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 -רַאפ-טנגוי עשיטסינויצ יד טריזינַאגרָא ךיוא ךיז ןבָאה טלָאמעד ,1918 רָאי

 ,ןענייא

 טימ זיולב ךיז ןעמענרַאפ וצ טכער סָאד טַאהעג ןדיא ןבָאה ץעזעג ןטיול

 ןדיא ןענייז רַאפרעד .,טעברַא טנַאה רעדָא ,רעדיילק עטלַא טימ ןעלדנַאה

 ,עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןיא ןטָארטרַאפ קרַאטש

 ירוּפיו ןופ בושי רעד זיא דנַאלסור טימ דנַאלניפ ןשיוצ גירק ןכָאנ

 וצ רעבירַא זיא עירָאטירעט עצנַאג יד .,דנַאלניפ ןופ ןרָאװעג טלײטעגּפָא

 ייז ,וקרוט ןוא יקניסלעה ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז ןבָאה ןדיא יד .דנַאלסור

 50 םורַא ךיז ןעניפעג'ס ואוו *ערעּפמַאט, עדניימעג יד טעדנירגעג ןבָאה

 ,תושפנ עשידיא

 טעמכ ןבָאה ,דנַאלניפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,הטילּפה-תיראש רעד ןופ

 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא רעדָא ,לארשי ןייק טרירגימע עלַא

 ןשיליוּפ םוצ ןרָאפרַאפ דלַאב רימ ןענייז יקניסלעה ןייק קידנעמוקנָא

 ןופ רָאטקַאדער ,רַאילָאמס שרעה טימ גנוקידנעטשרַאפ ןיימ טיול .טַאלוסנָאק

 -טפַאשלעזעג-רוטלוק, ןופ רַאטערקעס ןוא עשרַאװ ןיא "עמיטש-סקלָאפ, רעד

 ןבָאה ,(1 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע) *ןליוּפ ןיא ןדיא יד ןופ דנַאברַאפ ןכעל

 ,דנַאלניפ ,יקניסלעה ןיא ןליוּפ ןייק סעזיוו יד ןגירק טפרַאדַאב רימ

 רעייז ןעמונעגפיוא לוסנָאק-עציוו רעד זנוא טָאה טַאלוסנָאק ןשיליוּפ ןיא

 יו : טקערָאק

 =סינַאיּפ ןיימ לָאז'מ ,עשרַאװ ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןעמוקעג זיא'ס ,ָאי --

 ןעוו .טכער-סטעברַא טימ סעזיוו ןקיליװַאב רימ ןוא ןָאמָאלָאס ענער ןיט

 -נוא ןעלּפמעטש וצ טיירג לוסנָאק-עציוו רעד זיא -- ?ןרָאפ וצ ריא טנכער

 ,ןטרָאּפסַאּפ ערעז

 ערעזנוא ןקידנערַאפ ןלעװ רימ יװ לענש ױזַא .םורַא שדוח ַא ןיא --

 םינּפ סלוסנָאק-עציו םעד .ךיא רעלקרעד --- עיװַאנידנַאקס ןיא ןלָארטסַאג

 -עזעג טשינ ךָאנ ךיז ןפרַאד רימ זַא ,ןיוש ןעקרעד ךיא .ךיז טנקלָאװרַאפ

 ? םיצולּפ זיא סָאװ ,ןליוּפ ןייק טשינ ךָאנ ןרָאפ רימ ,ןענעג

 ןעמ זומ -- לוסנָאק-עציו רעד ןסיוו זנוא טזָאל -- ץעזעג ןטיול ---

 -רעד יד .טרָאּפסַאּפ ןפיוא עזיוו יד ףױרַא טלעטש ןעמ יװ דלַאב ןרָאפסױרַא

 עזיוו יד ןעוו םוטַאד םעד ןופ ןָא ךיז טביוה ןלױוּפ ןיא ןייז וצ טייצ עטביול

 טשינ סעזיוו יד ןיוש ןלעוו םורַא שדוח ַא ןיא ,טלּפמעטשעגפיורַא טרעוו

 ,ןטליג

 רימ ןגירק רעמָאט .ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק רעדיוז ןיוש רימ טרעוו'ס
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 ...עטָאלז ַא טרעוו טשינ ןלוּפ ןינע רעצנַאג רעד זיא ,טציא סעזיוו יד טשינ

 ...טניירפ עניימ ןקיטסעלַאב ...עשרַאװ טימ הנותח עיינ ַא ןביױהנָא ךיז טעוו'ס

 רע טליפ ,ןַאמ רענייפ ַא .עמעליד רעזנוא לוסנָאק-עציוו םעד רעלקרעד ךיא

 "יו רע .לוסנָאק-לַארענעג ןטימ הצע ןַא ךיז טלַאה רע .עגַאל רעזנוא טימ

 "רעביא רעסיורג ןיימ וצ .(6 עשרַאו רשפא) ןצעמע וצ טרינָאפעלעט רעד

 "טכער-סטעברַא יד זנוא ןבעגסױרַא לוסנַאק-לַארענעג רעד טסייה גנושַאר

 .רעטעּפש שדוח ַא ףיוא ןעלּפמעטש ייז ןוא ,סעזיוו יד טימ ,ןריּפַאּפ

 רַאפ טצנַאטעג שזַא ךיא בָאה טַאלוסנָאק ןשיליוּפ םענופ קידנעמוקסיורַא

 עצנַאג יד רימ ךיז טָאה ,טגָאזעג תמא םעד לייוו ,עיצקַאפסיטַאס ןוא דיירפ

 סעזיוו יד ןקיליװַאב עקַאט זנוא טעוושמ יצ טביולגעג טשינ ץלַא ךָאנ טייצ

 ןלױּפ ןיא ןטערטפיוא ןגעמ וצ ןריּפַאּפ"סטעברַא יד טימ

2 
 לא

 -לדנַאה ןסיורג םעד טימ ןטרָאד ךיז טרעדור'ס .ךרכ ַא זיא יקניסלעה

 -וקעגנָא זיא טרָאּפ-"םי ןסיורג םעד ןיא ,דנַאלסור טימ ןטסרעממַא ,רעקרַאפ

 יז טמענ'מ .טסעג-ןטנעדוטס טרעדנוה עכעלטע טימ ףיש עשיסוד ַא ןעמ

 סױרַא טשינ רעדנעלניפ יד ןזייוו טיײקמערַאװ עסיורג ןייק .טקערָאק ףיוא

 .י.ןורכז ןטוג ַא ןבָאה ייז . . ,ייז וצ

 ךיא סיוורעד דנַאלניפ ןיא רעטַאעט םענופ בצמ םענײמעגלַא םעד ןגעוו

 -רעטַאעט יד ןופ ןוא סנָאיני-רעטַאעט יד ןופ סרעייטשרָאפ יד ןופ ךיז

 עניימ טימ ייז טימ ךיז לייט ךיא .עסערּפ רעשיניפ רעד ןופ ןרָאטקַאדער

 ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא רימ ואוו רעדנעל יד ןיא רעטַאעט ןגעוו ןקורדנייא

 רעטַאעט ןגעו רימ ןלייצרעד רעדיוו ייז .געוו-רעדנַאװ ןיימ ףיוא ןייז וצ

 | ;דנַאלניפ ןיא
 ןרעוװ בור סָאד .סרעטַאעט ןעצ םורַא ןריאוטקַא אפוג יקניסלעה ןיא;

 "יסבוס ןרעוװו ייז רעדָא ,ןויטַארעּפָאָאק-קירבַאפ יד ןופ ןטלַאהעגסיוא ייז

 טנזיוט ַא םורַא ןגָאמרַאפ סנָאיני-רעטַאעט יד .גנוריגער רעד ןופ טריד

 -עט ןוא ָאידַאר ,ערעּפָא ,רעטַאעט ןיא טקיטפעשַאב ןענייז ייז ,רעדילגטימ

 ,?ָאטשיג זיא טײקיזָאלסטעברַא ןייק ,עיזיוועל

 גנוקרעמַאב יד .,ךיא קרעמַאב -- !ןרָאװעג טגָאזעג קרָאי-וינ ףיוא ---

 .רעטכעלעג ןסיורג ַא סױרַא טפור

 עכלעוו ןטעפוב-רעטַאעט יד ןופ זַא ,ןסיוו לָאז'מ קיטכיוו רעייז זיא'ס

 ,ײדרָאבסַאגרָאמש; םענייפ ַא טימ ןטקַארטנַא יד ףיוא םוקילבוּפ סָאד ןענידַאב

 ןרעװ דנָאפ םעד טימ .רַאלָאד ןָאילימ ַא ןופ הסנכה עכעלרעי ַא ןיירַא טלַאפ
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 -ַאעט ןרידוטש וצ דנַאלסיוא ןייק סרעלטסניק 574 רָאי ןדעי טקישעגסױרַא

 ,טסנוק-רעט

 -עפָארּפ ערעטלע רַאפ םייה ַא ןפַאשעג ךיוא ייז ןבָאה 1925 רָאי ןיא

 רעבָא .סרעליּפשיוש יירד ןטרָאד ךיז ןעניפעג לייוורעד .סרעלטסניק עלענָאיס

 ..."אב רודו ךלוה רוד; םעד רַאפ טיירגעגוצ ןענייז יז

 ,קרעװ עשיסַאלק ןופ טײטשַאב דנַאלניפ ןיא רַאוטרעּפער-ןסעיּפ רעד

 רעמַא ךס ַא טליּפשעג ךיוא ןרעוו'ס .סרעביירש עשידנעלניפ ןופ ןפַאשעג

 -םיוא יד טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןסיורג ַא רָאג .(סרעגַאלש) "סטיה; רענַאק

 טָאה עיזיוועלעט ,שידעװש ףיוא ןוא שיניפ ףיוא *קנַארפ ַאנַא; ןופ גנוריפ

 יד ייב ,סרעטַאעט עמיטיגעל יד ןיא ןטפעשעג יד טרעטשעג טשיינ ןיטולחל

 טרָאװ עטדערעג קידעבעל סָאד ןָא-ןביוא םעד ץלַא ךָאנ טמענרַאפ רעדנעלניפ

 ,רעטַאעט ביל קידלַאװעג ןבָאה ייז .עניב רעד ןופ

6 
 "עג ןעמונעגפיוא ךיוא ןענייז יקניסלעה ןיא ןעגנולעטשרָאפ ערעזנוא

 יד ןעוועג ברקמ זנוא ןבָאה'ס .םזַאיוטנע ךס ַא טימ ןוא קידובכב ןרָאװ

 ,רענצימ .מ ,רַאילָאמס גניווריוא ,קיש סירָאמ ,ןיקדיװַאד ייסיא :טניירפ

 -ַאיבמָאלָאק; ןופ רעיײטשרָאפ רעד ,רעליטש .א "בולק, ןופ רעציזרָאפ רעד

 ,(טַאלוסנָאק-לארשי ןופ) הנינּפ יורפ ןייז ןוא ןדרי ָאעל דנַאלניפ ןיא "ןעמליפ

 טעב ןַאגַאק .מ יקניסלעה ןיא עּפורג-ןרָאטַאמַא רעד ןופ רעריפנָא רעד

 דובכל גנולעטשרָאפ עשידיא ַא ןריזינַאגרָא ןליוו ייז .עסעיּפ ַא רימ ייב

 ."לארשי ןופ טסַאג ַאע עידעמָאק ַא עניימ רעביא זָאל ךיא ,םירוּפ

 עיגעוורַאנ

 יד .עיגעװרָאנ ןיא ןעניואוו טרָאטעג טשינ ןדיא ןבָאה 1848 רָאי ןזיב

 ןיא קרַאמנעד ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז ,טייל-סטפעשעג עשטייד ,ןדיא עטשרע

 "ידיא יד זיא ,עיגעװרָאנ ןיא ,*ָאלסָא, טכיירגרעד ןבָאה רימ ןעוו ,1852 רָאי

 :יקסנישטירָאב זיא טנעדיזערפ רעד .רָאי 68 ןרָאװעג טלַא עדניימעג עש

 ןוא רעצריק ךָאנ ןרָאװעג ןענייז געט יד .רעש ףעסקַא --- טנעדיזערּפ-עציוו

 העש עכעלטע יד .גנומיטש עטקירדעג ַא טפַאש'ס .רעגנעל ךָאנ טכענ יד

 ,טערומכרַאפ ןוא טנקלָאװרַאפ ךיוא ןענייז טכיל-גָאט

 (בקעי) בָאקַאי ָאלסָא ןיא עּפורג-ןרָאטַאמַא רעד ןופ רָאסישזער רעד

 : טלייצרעד רענרעק

 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא בולק רעשיטַאמַארד רעשידיא רעד;

 שטנעמ ַא :ןופ ןענַאטשַאב רַאוטרעּפער רעזנוא זיא ןרָאי יד ךרוד ,0
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 ,יאבכוכ-רב/ ,'תימלוש ,'ריל-גינעק רעשידיא רעד, ,'ירדנ-לכ; ,ןייז ןעמ לָאז

 .ַאנינערַאק ַאנַאי סיָאטסלָאט ןוא ,!רעלָאמ רעדנילב רעד, ,'ןושל ןָא בייוז ַא

 ַא לָאמ ייווצ רעטַאעט ןשיגעװרָאנ ןטלַא ןַא ןיא רימ ןבָאה טליּפשעג;

 : סרעליּפשיוש יד ןעמוקעג ןענייז בושי ןיא זנוא וצ ,חסּפ ןוא הכונח -- רָאי

 ןוא רעבָארג עלהיח ,(עּפורט רענליוו רעד ןופ) תימלע ןוא ָארזא ,ווָאנַאימַאק

 ,דלָאג אסוינ

 ןדיא עלַא .עיגעװרָאנ ןעמונרַאפ ןשטייד יד ןבָאה ,1940 ,לירּפַא 9 םעד;

 14 יד ןופ ."יישזד, ןכייצ ַא טימ דוד-ןגמ ןטיור ַא ןגָארט טזומעג ןבָאה

 ,רעבמעווָאנ ןט26 םעד ....ןרָאװעג טריטרָאּפעד 900 ןענייז תושפנ טרעדנוה

 -עטַארעג ךיז ןבָאה ןדיא 500 .רענעמ 14 זיולב ןעמוקעגקירוצ ןענייז 2

 .ןדעווש ןיא טעוו

 ןרעגַאל"עיצַארטנעצנָאק יד ןופ ןעמוקעג רעהַא ןענייז 1947 רָאי ןיא;

 ןיא ךיז ןעניפעג רעטציא .טרירגימע ןבָאה ייז ןופ 200 .םיטילּפ 400 םורַא

 ןוא רעקינייװ ןרעװ טעװ לָאצ יד רעבָא .ןדיא טרעדנוה 9-8 ַא עיגעװרָאנ

 .י.םנגוי רעשידיא רעד רַאפ טפנוקוצ עשידיא ןייק ָאטשינ זיא'ס ...רעקינייו

 *...!ןעמ טפיול--- תונותח עטשימעג יד זנוא ייב זיא םעלבָארּפ רעסיורג ַא רָאג

+ 
 בושי ןופ סרעייטשרָאפ יד ןבָאה ָאלסָא ןיא גנולעטשרָאפ רעזנוא וצ

 -ייארַאפ יד ןופ לוסנָאק םעד ןוא לארשי תנידמ ןופ לוסנָאק םעד ןטעברַאפ

 בָאה םוקילבוּפ ןשיוצ .טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא לַאז רעד ,ןטַאטש עטקינ

 ןעמ טָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .עכעלטנגוי לָאצ עסיורג ַא טקרעמַאב ךיא

 רשפא) ןצנַאט םוצ ןעמונעג ךיז טָאה טנגוי יד ןוא ןלוטש יד ןעמונעגקעווַא

 "ַארָאה; ַא טימ ןבױהעגנָא טָאה'מ .(? עיצקַארטַא יד ןעוועג רָאג סָאד זיא

 .ייץנעט-ייגואוו-יגוב, רענַאקירעמַא יד וצ ןכָארקרַאפ ןוא

 סרעייטשרָאפ יד ןטעברַאפ לוסנָאק רענַאקירעמַא רעד טָאה זנוא דובכל

 "מוא ןַא טכַארברַאפ ןבָאה רימ ."םייחל; ַא ףיוא םייהַא ךיז וצ בושי םענופ

 ַאקירעמַא רעד טָאה ןעגנַאגעגמײהַא ןענייז רימ רעדייא ,טנוװַא ןכעלסעגרַאפ

 רעשעלפ ייווצ טימ טעקַאּפ ַא טנַאה ןיא ןאלעס טקורעגניײרַא לוסנָאק רענ

 : ?יקסיוו-שטַאקס,

 לָאז ךיא זַא ןאלעס טמױרעגנײרַא רע טָאה --- ןיבַאי רַאפ הנתמ ַא --

 .י.געו ןפיוא ןעמוק-ץונוצ ךייא טעוו'ס ,טלַאק רעייז זיא'ס -- ןרעה טשינ

 ןעמוקעגנָא ןענייז רימ יוװ דלַאב ןעמוקעג-ץונוצ טוג רעייז זנוא זיא'ס

 -הרושב ַא טימ עמַארגעלעט ַא טרַאװרעד ךימ טָאה ןטרָאד ,לעטָאה ןיא

 טימ ןעוועג הכזמ ךימ ןבָאה קעשזד ןוז ןיימ ןוא ןעלעה רונש ןיימ :הבוט
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 ןרָאװעג ןריובעג זיא לקינייא ןיימ .ןיבָאר -- עלעדיימ ַא ,לקינייא ןַא ךָאנ
 ךיז טָאה טלעוו עצנַאג יד ןעוו ,העש רעקיבלעז רעד ןיא ,גָאט ןקיבלעז םעד

 !ץנירּפ ַא -- רכז"ב ַא ןריובעג טָאה ןיגינעק עשילגנע יד זַא טסואוורעד

 "שטַאקס; סלוסנָאק רענַאקירעמַא םעד טימ םייחל ַא טכַאמעג ןבָאה רימ

 ,ןיבָאר ןיסעצנירּפ :לקינייא ןריובעג-יינ ןיימ טלטיטַאב בָאה'כ ןוא *יקסיוו

 קרַאמנעד

 רעשידיא רעקיטכיט ַא רָאג ךיז טניפעג ,קרַאמנעד ,ןגָאהנעּפָאק ןיא

 ןייז .רָאיקלעמ סוקרַאמ ר"ד ,יַאבַאר ןטנענימָארּפ םעד ןופ טריפעגנָא ,בושי

 -פיוא זנוא ןבָאה ,רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ (יַאבַאר רעקידריוו א ךיוא) ןוז

 ַא ףיוא ןעוועג זיא רעטָאפ רעבושח רעד) םייה רעד ןיא ךיז ייב ןעמונעג

 ,(דנַאלסיוא ןיא רָאפנעמַאזוצ

 "מורַא זנוא ןבָאה יורפ רעביל ןייז טימ רָאיקלעמ יַאבַאר רעגנוי רעד

 יד ןזיװַאב זנוא ןבָאה ייז ,ןגָאהנעּפָאק ןופ ןסַאג-טּפיוה יד רעביא טריפעג

 זיא סָאװ ,טָאטש רעטנַאסערעטניא רעייז רעד ןופ ןעגנונעכיײצּפָא עשירָאטסיה

 -עקלעפַאב ריא דצמ שינעלעטשנייא רעקידשפנ-תריסמ רעד טימ טסואווַאב

 .תוחיצר ןוא תוריזג עשטייד יד ןופ טייצ רעד ךרוד ,ןדיא יבגל גנור

 רעד טימ ייזומ רעד רימ ףיוא טכַאמעג טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא רָאג

 -נעד ןיא טפַאשרעה רעשיצַאנ רעקיטולב רעד ןופ גנולעטשסיוא-רעדליב

 ןוא ןלוש יד ןופ עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד וצניהַא טגנערב ןעמ .קרַאמ

 !קנעדעג ! רוכז --- ייז טנרעל'מ

 רעד ןָאטעגיזָאל ַא ךיז טָאה ןגַאהנעּפָאק ןיא גנולעטשרָאפ רעזנוא וצ

 ךיילג .רעדניק עניילק ןוא גרַאװגנוי ,ןדיא ערעטלע : בושי רעשידיא רעצנַאג

 ףיש רעד וצ םלוע רעסיורג ַא טײלנַאב זנוא טָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 ,ָאמלַאמ ןייק -- טורשרַאמ ןקידרעטייוו רעזנוא ףיוא

 ןדעװש

 ןדעוװש ,ָאמלַאמ ןוא קרַאמנעד ,ןגַאהנעּפָאק ןשיווצ געוו-רעסַאװ םעד ףיוא

 -שידלעה סיורג ןזיוװַאב טנורגרעטנוא רעשידעווש ןוא רעשינעד רעד טָאה

 עשטייד יד ןופ ןדיא עשידעווש ןוא עשינעד רעטנזיוט ןעװעטַאר םייב טייק

 ,םיחצור

 ןפיש ,ןײרַא ןעמיווש ןפיש .רעקידעבעל ַא זיא ָאמלַאמ ןופ טרָאּפ רעד

 ָאמלַאמ ןופ בושי רעשידיא רעניילק רעד .ךיז טלמוט'ס -- סױרַא ןעמיווש

 ,סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא זנוא טָאה'מ .ויטקַא רעייז ךיוא זיא
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 -ירָאײגנַאל רעד .גרובנעטָאג זיא ןדעווש ןיא טָאטש עסיורג עטייווצ יד

 טרישזנַארַא קילערָאג דרַאנרעב עּפורג רעשיטַאמַארד רעד ןופ רעריפנָא רעק

 ןיא טגניז קילערָאג תידוהי רעטכָאט ןייז .עמַאנּפיױא עכעלרעייפ ַא זנוא רַאפ

 זיא קילערָאג טעירעה רעטכָאט עטייווצ ןייז ,םלָאהקָאטש ןיא ערעּפָא רעד

 ,רעטַאעט-סגנוריגער ןשידעװש םעד ןופ ןירעליּפשיוש עשיטַאמַארד ַא

 טימ קילערָאג טנָאמרעד --- טליּפשעג טָאה עּפורג עשיטַאמַארד רעזנוא;

 ,'סניװעג עסיורג סָאד, :ןידרָאג בקעי ןופ 'ףרוטמ רעד, --- עיגלַאטסָאנ

 "ומ ַא ;םכילע םולש ןופ 'דיא ַא ןייז וצ רעווש, ,'רעקיכלימ רעד היבוט

 .ַא .א !בייוו ןייד רימ גרָאב, ,יץרַאה סרעט

 ןדיא ענעּפָאלטנַא יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו ,ןרָאי-המחלמ יד ךרוד;

 ןוא ןסקָאװעג בושי רעשידיא רעזנוא זיא ,עיגעװרָאנ ןוא קרַאמנעד ןופ

 .י."טרירגימע עלַא טעמכ ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ ,טריסערגָארּפ

 א

 :עלעטעטש שידיא יינ ַא ךיז טניפעג גרובנעטָאג ןופ רעטעמָאליק 0

 "תיראש רעד ןופ עכעלטנגוי ענעמוקעגרעבירַא-יינ 200 ַא םורַא ,סָארָאב

 ןָא ןטרָאד ןריפ ייז .בושי ןשידיא םעיינ ַא ןפַאשעג טרָאד ןבָאה הטילּפה

 .ןעוועג חילצמ ןבָאה ייז ןוא ןקירבַאפ ענעגייא טימ

 עשטייד יד ןיא ןעזעג ךימ ןבָאה סָארָאב ןיא םיבשות יד ןופ בור סָאד

 "רָאפ ַא ףיוא ןטעברַאפ זנוא ןבָאה ייז ,ןרעגַאל-ייּפ-יד, עשיכיירטסע רעדָא

 ןיא ןענעדרָאוצנייא ןזיוװַאב ןבָאה ייז סָאװ רעטנעצ םעיינ םעד ןיא גנולעטש

 ןעמַאזוצ טכַארברַאפ רימ ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .ןינב םענעגייא רעייז

 .יי ןברוח ןכָאנ דלַאב ןטייצ ערעטיב יד ,ןדיירפ ןיא ,טנָאמרעד ךיז ןוא

 םלָאהקַאטש

 טימ עטסרעלוּפָאּפ סָאד ןדעווש זיא רעדנעל עשיװַאנידנַאקס ריפ יד ןופ

 ,ןדיא טנזיוט 12 םורַא טלייצ גנורעקלעפַאב יד .םלָאהקָאטש טָאטשטּפױה ריא

 ,וברידזכ

 ,"דנַאברַאפ-טנגוי, ןופ טנעדיזערּפ רעקירָאיײגנַאל ןוא רָאטַאיציניא רעד

 : טלייצרעד ,ןיײטשנערָאב (ידיא) קחצי ןזח

 רָאי ןיא טעדנירגעג ,ידנַאברַאפ-טנגוי רעשידיא, רעשיװַאנידנַאקס רעד;

 רוטלוק עשידיא טקרַאטש ןוא טקיטומרעד ,עיצַאלימיסַא טפמעקַאב ,9

 ןיא רעדנעל עשיווַאנידנַאקס עלַא ןופ טנגוי עשידיא יד ןעמַאזוצ טדניב ןוא

 ,טפַאשרעּפרעק ןייא
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 ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ,ןזעיגילער ןשידיא ןרַאפ ןָאט רעד;

 ,םלָאהקָאטש ןיא טלעטשעג טרעוו עיװַאנידנַאקס ןיא ןבעל

 ןזעיגילער םענײמעגלַא ןַא ןגירק רעדניק ןזומ ץעזעג ןשידעווש ןטיולע

 עשידיא ,!עיצַאנימָאנעד-ןעילעּפָאקסיּפע, ןופ טיײטשַאב סָאװ ,טכיררעטנוא

 "טפירש ַא ןעגנערב ייז ןעוו ןַאד רָאנ 'ערעל, רעד ןופ טיירּפַאב ןרעוו רעדניק

 עשידיא ןענרעל ייז זַא ,(הליהק) 'ַאקסיאַאזָאמ; רעד ןופ גנוקיטעטשַאב עכעל

 -ױזַא ,ןלוש ערעכעה יד ןיא ןעמונעגניירַא טשינ יז ןרעוו םעד ןָא .עיגילער

 ,גנואיצרעד עשידיא ַא רעדניק עשידיא טנעצָארּפ 90 ךרעב ןגירק םורַא

 --- ןייטשנערָאב טניירפ רעבושח רעד טלייצרעד -- קירוצ רָאי 5 טימ;

 -עווש ףיוא תירבע ןטרָאד טנרעל'מ .עלוש-לליה יד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 "ניק יד טימ ןענרעל לארשי ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו סרערעל יד .שיד

 יד ןיא רעדניק עכעלטסירק ןוא עשידיא יד ןשיווצ .תירבעב תירבע רעד

 ,טנגוי ענרעדָאמ ַא זיא'ס ,גנואיצַאב עכעלדירפ ןוא עלַאמרָאנ ַא טשרעה ןלוש

 ערעדנַא ןיא רעטלע רעייז ןופ רעדניק יד יװ רעירפ ךס ַא ףייר ןרעוו יז

 ...רעדניק עשידיא ןשיוװצ ךיוא טריטסיזקע עביל עיירפ .רעדנעל

 -רַאפ-סגנוריגער עסיוועג ,הטיחש טימ רימ ןבָאה ןעמעלבָארּפ עסיורג;

 טגנילעג 'סעקינמייח-ילעב רעצ' יד דצמ ןעגנואווצעגפיורַא ןרעוו סָאװ ןטָאב

 -ָארּפמָאק ףיוא ןייגנייא ךיוא רעבָא ןזומ רימ ...ןרעדלימרַאפ וצ ָאי זנוא

 ..."הטיחש רערשכ ןופ ןדָאטעמ עשינכעט יד עגונב ןסימ

 ;ב
 ןענייז עכלעוו ךעלדיימ רענדָארג ןפָארטעג ךיא בָאה םלָאהקָאטש ןיא

 ןופ רעגַאל-סגנוטָארסיױא ןיא ַארָאד עצינעמילּפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ןעוועג

 ייז ,ןדעװש ןייק ןגָאלשרעד ךיז ייז ןבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ ,ץיוושיוא

 ,וברידןכ ,ךעלרעדניק ןיוש ןבָאה ןוא טַאהעג-הנותח ָאד ןבָאה

 ,רעטעפ ַא סרעייז יו ךימ ןטכַארטַאב ךעלדיימ עטעװעטַארעג יד

 עצנַאג יד !לקנָא רעזנוא ךיוא זיא --- ייז ןגָאז --- לקנָא סַארָאד --

 "עג רָאנ ַארָאד רעייא ךָאד טָאה טעצַאק ןיא ןעוועג ןענייז רימ סָאװ טייצ

 טבעלרעד טבעל'מ זַא רעבָא .ריא ןופ טכַאלעג ןבָאה רימ .,ךייא ןופ טכַארט

 לקנָא רעזנוא ריא טנייז -- ןעז וצ ךייא טבעלרעד ןבָאה רימ זַא .. .ןעמ

 .יי?ערעדנַא ןעד ןבָאה רימ ! ךיוא

 ןבָאה -- ךעלדיימ רענדָארג יד רימ ןלייצרעד --- םלָאהקָאטש ןיא ---

 ןופ רעטסעװש ַא) יקצערָאװד ןרהא ןוא ַאינָאס ןעוועג-ברקמ קרַאטש יז

 ַאינָאס ,(עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טציא ,ןָאדרָאג-יקסנעזדָארג עילע

 וצ טריפעג ייז ןבָאה ןַאמ ריא טימ יז ,עמַאמ ַא יוװ ןרָאי עלַא יד ייז וצ זיא
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 טפַאשטניירפ ךס ַא ןזיװעגסױרַא ייז טָאה סָאװ ןירענדָארג ַא ךָאנ ,הּפוח רעד

 קנַארק יז זיא רעדייל .(ענדָארג ןופ סעילטַאמ הרש) רעמ ַארַאס יורפ זיא

 ,לָאטיּפש ןיא טגיל ןוא

 :טלייצרעד רעמ ַארַאס רימ טָאה לָאטיּפש ןיא יז ןכוזַאב ןיימ תעב

 בילוצ .ענדָארג ןיא ךָאנ ןעוועג ךיא ןיב עקטסילַאיצָאס-עקטסידנוב ַא;

 -ערעש ןופ טגָאזעגּפָא ךימ ןעמ טָאה ןטעטױװיטקַא ערענָאיצולָאװער עניימ

 טזמעג ךיא בָאה םימעט עשיטילָאּפ בילוצ ,קירבַאפ-ןסָאריּפַאּפ סיקסוועש

 -עג ךיא ןיב ,ןדעווש טרידנעמָאקער רימ טָאה עטרבח ַא .ענדָארג ןזָאלרַאפ

 ,ןדעווש ןייק ןרָאפ

 דיא רענדָארג ַא .1904 רָאי ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב םלָאהקָאטש ןייק;

 "ערעש ייב סָאװ טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה יקסנישזדוג ןעמָאנ ןטימ

 טכַארבעגרעבירַא טָאה רע ןוא טקיירטסעג ןעמ טָאה קירבַאפ ןיא ןיקסוועש

 לטעטש ןיילק ַא ןיא .סעקרעכַאמ-ןסָאריּפַאּפ עטסעב יד ןופ ןעצ ןדעוװש ןייק

 .ןסָאריּפַאּפ ןּפָאטש םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה םלָאהקָאטש ןבעל

 יד .טַאהעג לכש ,טלָאמעד וליפַא ,ןיוש רע טָאה עמַאלקער ןכַאמ וצ;

 עשיסור ןיא טצוּפעגסיוא רע טָאה ענדָארג ןופ ךעלדיימ עטכַארבעגרעבירַא

 "זיא טימ סעקשזָארד ףיוא טָאטש ןרעביא טריפעגמורַא ייז ןוא ןעמיטסָאק

 ַא ןיא ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ןענייז ןסָאריּפַאּפ ענייז .סעקישטשָאװ

 ,דיגנ ַא ןרָאװעג רע זיא טייצ רעצרוק

 ןעמ טָאה ָאד .רעהַא ןעמוק וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ענדָארג ןופ ךעלדיימ,

 -גידַאב-סטעברַא יד ךיוא ןענייז םעד ץוח .ליפיוזַא לָאמ 4 ןוא 3 טנידרַאפ

 -דיימ עטכַארבעגרעבירַא יד .ענדָארג ןיא יו ערעסעב ךס ַא ןעוועג ןעגנוג

 ןדעוװש ןיא ןבילברַאפ ןיוש ןוא טַאהעג-הנותח ָאד ןבָאה ךעל

 -דָארג ענעבילבעגנבעל יד רַאפ טנעקעג בָאה'כ סָאװ ןָאטעג בָאה'כ ,ָאי;

 ...?טַאהעג חוכ ךיא טלָאװ יאוולה ! רעדניק ערעייט -- ךעלדיימ רענ

 יז .עיזעָאּפ ,רוטַארעטיל עשידיא ביל רעייז טָאה (רעמ ַארַאס) עלהרש

 ןענעייל וצ ביל רעייז טָאה יז .ןַאמלוש םהרבא ןופ רעכיב יד רימ טזײװַאב

 ענייז ףיוא טימ ךימ טמענ רע -- רימ יז טגָאז --- ןעגנובײרשַאב-עזייר ענייז

 ךורב וצ סורג ןקיצרַאה ַא טקיש יז !היחמ ַא .טעליב-עזייר ַא ןָא סעזייר

 .(רעטעברַאטימ-"סטרעוורָאפע ןוא רעלעטשטפירש רעבושח) רענפעש

 ןטסנידרַאפ עסיורג טימ טייקכעלנעזרעּפ עשידיא ענייפ ַא ,רעמ ַארַאס

 -ידיא ַא טימ טריפעגנָא ךיוא טָאה ,םלָאהקָאטש ןופ בושי ןשידיא םעד רַאפ

 ןופ ןסעיּפ עלַא טליּפשעג ןבָאה ייז .עּפורג-ןרָאטַאמַא רעשיטַאמַארד רעש

 ןגרוטַאמַארד עשידיא ערעדנַא ןופ ןוא םכילע-םולש ,ןייבשריה ץרּפ
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 "עג רעד ןזיא םלָאהקָאטש ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עבושח יד ןופ רענייא

 -םילק ףיוא ,טניואוו רע ואוו זיוה סָאד ,סורט רתלא ןקסע רעכעלטפַאשלעז

 -נַאקס יד ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיא רַאפ רעטנעצ ַא זיא ,19 ןַאטַאג

 ,תומוקמ ערעזנוא ןופ דיא רעשימייה ַא זיא סורט רתלא .רעדנעל עשיװַאניד

 רע .םלָאהקָאטש ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןברוח םעד טבעלעגרעביא טָאה רע

 עשידיא יד ןוא טסייג ןשידיא םעד ןטלַאהפיוא ןרַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג טָאה

 ,ןושל-עמַאמ ףיוא רוטלוק

 ,1960 ,ץרעמ ןט10 םעד ,"לַאנרוזעז-ןעגרָאמ-גָאט,

 ,עיװַאנידנַאקס ןיא ןטרעצנַאק סווָאקָאלבַאי ןַאמרעה
 סורט רתלַא ןופ --- (םלָאהקָאטש ןופ ווירב ַא)

 רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ טנװָא תבש זיא םלָאהקָאטש ןיא זנוא ייב

 רעגניז ןשידנעלניפ םעד טימ ןעמַאזוצ ,וָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןופ טרעצנָאק

 ןבָאה טציא זיב .זירַאּפ ןופ ןָאמָאלָאס ענער ןיטסינַאיּפ יד ןוא אלעס סילא

 ,ָאמלַאמ ,ןעגַאהנעּפָאק ,ָאלסָא ,יקניסלעה ,וקרוט :ןיא טריטרעצנָאק ןיוש ייז

 ,גלָאפרעד סיורג טימ םוטעמוא ןוא ,סָארָאב ,גרובנעטָאג

 ןאמרעה טרידָאלּפַא קרַאטש רעייז טָאה םלוע רעשידיא רעגיה רעד

 היבוט; :יװ ,רעדליב עטריפעגסיוא ,עטנכייצעגסיוא ענייז רַאפ ןווָאקָאלבַאי

 טימ הרות-ןיד ַא) *רעדיינש רעד לרעב; ; םכילע-םולש ןופ ,"רעקיכלימ רעד

 ללכב .*עינַאמָאטּפַאכ, רעלעקנוט טיול עקסערָאמוה ןַא ;ץרּפ .ל .י ןופ ,(טָאג

 סוָאקָאלבַאי ןופ טַאהעג:האנה ןוא טריזמַא קרַאטש םלוע רעד ךיז טָאה

 -סקלָאפ ןייז טכַאמעג טָאה םשור ןסיורג ַא ,רָאמוה ןוא ןציוו ,רָאלקלָאפ

 םלוע ןכיײרלָאצ םעד טכַארבעג טָאה'ס ,"לטעטש ןיא הנותח ַא; עיציזָאּפמָאק

 לטעטש ןיא הנותח ַא טנָאמרעד ךיוא ךיז טָאה ךעלנעזרעּפ רימ .ןרערט וצ

 יד ןיא םלוע ןשידיא ןרַאפ קיטכיו זיא רעמונ ַאזַא ,קירוצ רָאי 50 טימ

 טָאה םלוע םעד שממ טריזירטקעלע ...לָאמַא רעזנוא טנָאמרעד'ס .תומוקמ

 ןעקנעדעג גנַאל ןלעוו רימ ."רמוש רעד לארשי; עיציזָאּפמָאק סווָאקָאלבַאי

 ןוא ?רעשַאװ:רעלעט רעד; ,"םיוב ַא טייטש געוו ןפיוא; סרעגנַאמ קיציא

 ןשירעלטסניק-תמאב ַא ףיוא טריפעגכרוד טָאה ווָאקָאלבַאי סָאװ ןסָאריּפַאּפ,

 ,ןפוא

 "טסניק יד רַאפ םינּפ-תלבק רעכעלרעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא קיטנוז

 טימ "זלעב, גנולעטשרָאפ-םליפ רעייז תעב ,םיטילּפ עשידיא יד ייב ,סרעל
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 טנגעגַאב ןטרָאד ךיז טָאה ווָאקָאלבַאי ,*ןעטסַארַאט; לַאז ןיא ,רעשיוא השמ

 -*יּפ"-ידע עשטייד יד ןופ םיא ןעקנעדעג ןוא ןענעק עכלעוו טניירפ ךס ַא טימ

 *! טגרָאזעג טשינ, -- טימ טסירגַאב םיא טָאה'מ .ןרעגַאל

 "שידעווש יד רַאפ ןטָארטעגפיוא סרעלטסניק יד ןענייז טנווָא קיטנוז

 טָאה םלוע רעד .בולק-יבכמ ןופ לַאז ןיא ,םלָאהקָאטש ןופ ןדיא עקידנדער

 קרַאטש רעייז ןבָאה ייז -- ןמיס ַא ,ןושל עשידיא סָאד ןענַאטשרַאפ טוג רעייז

 .רעהפיוא ןָא טרידָאלּפַא ןוא טכַאלעג

 ןליו .ןלױוּפ ,עשרַאװ ןייק ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה טרָאפ םלָאהקָאטש ןופ

 ןוא רעדירב ערעזנוא ןעגנערב רע לָאז ןטרָאד ךיוא זַא ןשטניוו םיא רימ

 טכַארבעג טָאה רע סָאװ ןגינעגרַאפ עקיטסייג סָאד ןוא דיירפ יד רעטסעווש

 :עיװַאנידנַאקס ןופ ןדיא עלַא ןופ קנַאד ַא !םולשל םכאובו םכתאצ .זנוא וצ

 ! תוארתהל

 40 לטיֿפַאק

 1960 ,ןליוּפ

 1960 ,ץרעמ ןט20 םעד ,יעמיטוט-סקלָאפ, .עזטרַאוו

 "שזדָאל ןיא ווָאקַאלנַאי ןאמרעה ןופ טרעצנַאק רע טי

 בעוו .ש ןופ

 "רעה ןופ טנוװָא םעד ףיוא ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ עלַא יד

 רעכיז ןלעו ,שזדָאל ןיא ןָאמָאלָאס ענער ןוא ווָאקָאלבַאי ןַאמ 2

 טניירפ ערעייז ןופ ןסיוורעד ךיז ןלעוװו ייז ןעוו ,ןרעױדַאב

 םעד תעב םלוע רעד טַאהעג טָאה סע ןכלעוו חור-תחנ ןסיורג םעד ןגעוו

 ,טירטפיוא םענעגנולעג-ךעלטנייוועגרעסיוא

 םענעי רעדָא םעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא יד יצ ןריטוקסיד ןעק ןעמ

 ,ןצרּפ ןענעײלרָאפ ,ווָאקָאלבַאי יװױזַא ,ןעמ ףרַאד יצ ,עקיטכיר ַא זיא טסקעט

 ךס ַא טימ טסקעט ןדעי רעטנוא טגָארט ווָאקָאלבַאי .ןרעגנַאמ ןעגניז יצ

 ,קיזמ רעמענעגנָא טימ טיובעגרעטנוא ,םרָאפ רעטכייל ַא ןיא ,עיסערּפסקע

 "עג רעמ וצ טניואוועג זיא רעיושוצ רעזדנוא ,גנַאזעג טימ ןטכָאלפעגכרוד

 תעב ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ,קורדסיוא ןשירעלטסניק ןופ ןעמרָאפ עטמעה

 םעד ןגעוו טריטוקסיד ליפ עקַאט גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןוא סייררעביא םעד

 -גייא יד רעבָא .עניב רעד ףיוא טרעהעג ןוא ןעזעג סָאװ-רָאנ טָאה ןעמ סָאװ
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 ןיא ןביילברַאפ טעװ סָאװ טנוװָא ןַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,זיא גנוניימ עקימיטש

 ןגיטשעגרעביא טָאה סָאװ טרעצנָאק ַא ןבעגעג ןבָאה ןטסיטרַא יד זַא ; ןורכז

 ,ןעגנוטרַאװרעד עלַא

 "נָא ָאקָאלבַאי טזייװַאב עניב רעד ףיוא םוקסורַא ןטשרע םייב דלַאב

 רימ יו זיולב טשינ ןוא טפַאשטניירפ ַא עקַאט -- טפַאשטניירפ ַא ןדניבוצ

 ,םלוע ןטימ טקַאטנָאק ַא -- טפָא סע ןענעכיײצַאב

 ןהנעטסיוא ןימ ַא ,"טלעוו ַא סָאד זיא ,יוא; רעמונ רעטשרע רעד ןיוש

 טימ ןטכָאלפעגכרוד ,טלעוו רעד ןופ רָאיטקַא ןוא שטנעמ ןשידיי ַא ןופ ךיז

 ןוָאקָאלבַאי ןופ ןבירשעגנָא ,טייקיטייצטנייה רעד ןופ ןטנעמָאמ עלעוטקַא

 ,ערַאבלטיממוא -- רעטרעװ יד .םולש ןוא םזימיטּפָא וצ טפור -- ןיײלַא

 ןוא ןצרַאה םוצ ןפערט -- רעיושוצ םוצ טקעריד טדנעוועג ,עכעלדנעטשרַאפ

 -גָארּפ רעקיד'העש-יירד רעכעה ַא טמוק ןַאד .ןוחטב ןופ ןליפעג סױרַא ןפור

 ,ךידַאנ השמ :ןופ ןטסקעט טיול ,טלעטשעגנעמַאזוצ ןעגנולעג רעייז ,םַאר

 ןטסקעט ענעגייא סווָאקָאלבַאי ןוא ,רעלעקנוט רעד ,רעגנַאמ קיציא ,ץרּפ ,ל .י

 טימ טריפעגסיוא ,עידָאלעמ ,רָאמוה ,טייקיברַאפ טימ לופ םַארגָארּפ ַא --

 ,עיסערּפסקע רעכעלטנייוועגרעסיוא

 היבט, ןופ שזַאטנָאמ ַא :ןרעמונ עקידנגלָאפ ןיירַא ןעייג םַארגָארּפ ןיא

 ךיז ןבָאה רימ יו ,טסַאפרַאפ *ןסָאריּפַאּפ , ,*עינַאמָאטּפַאכ; ,"רעקיכלימ רעד

 קיציא ,"ךלמילא יבר רעד; סרידַאנ השמ .,ןוװָאקָאלבַאי ןופ עקַאט ,טסואוורעד

 ייוצ ,"רעדיינש רעד לרעב;, ס'צרּפ ,"םיוב ַא טייטש געוו ןפיוא; סרעגנַאמ

 רעד ןיא הנותח ַא; ןוא "ןעוועג זיא לָאמַא סָאװ; : ןווָאקָאלבַאי ןופ ןעגנופַאש

 .עלעוטקַא ןוא עטלַא -- סעקסערָאמוה לָאצ עשּפיה ַא ךיוא יװ ,"םייה

 ענער טרישזנַארַא טָאה ןרעמונ עלַא וצ גנוטיילגַאב עשילַאקיזומ יד

 ץנַארק-רעדיל א :ןרעמונ-ָאלָאס ייווצ ןבעגעג ךיוא טָאה עכלעוו ,ןָאמָאלָאס

 -ַאס ענער .?ָאטרעשטנָאק עשרַאװע סלעסנידַא ןוא סעידָאלעמ-ןדַאפדלָאג ןופ

 ןרָאװעג יז זיא ןווָאקָאלבַאי טימ ךיילגוצ ןוא ןייש העייז טליּפשעג טָאה ןָאמָאל

 םענופ לַאז םעד טליפעגסיוא טָאה סָאװ םלוע ןסיורג ןופ טרידָאלּפַא שימרוטש

 ,יקסװָאטראוועל ףסוי ןופ .נ ,א בולק

 ןקידנערַאפ עמַאס ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה םלוע ןטימ טפַאשטניירפ יד

 -ַאב ןרזחוצרעביא טרעדָאפעג רעיושוצ יד ןבָאה לָאמ ליפ ,טרעצנָאק םעד

 ןעמולב ןעמוקַאב ןטסיטרַא יד ןבָאה ףוס םייב ןעוו ןוא ,ןרעמונ ערעדנוז

 םעד ןופ ןענייז ,טירטפיוא ןקיטכערּפ םעד רַאפ טקנַאדעג ייז טָאה ןעמ ןוא

 ךייא טימ ךָאנ ךיז ןליוו רימ !לָאמַאכָאנ זדנוא וצ טמוק : ןפור ןלַאפעג לַאז

 !ןענעגעזעג טשינ
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 ןַאמרעה ןוא ןָאמָאלָאס ענער ,סרעלטסניק עשידיי ,ךייא קנַאד ןקיצרַאה ַא

 | ! וָאקָאלבַאי

 1960 ,ץרעמ ןט24 םעד ,"עמיטש-סקלָאפ, .עשרַאוװ

 "ןלוּפ ןיא גלָאפרעד רעסיורג סװָאקָאלבַאי;

 ַאקרעטַאווק .א ןופ

 רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ןלױּפ ןיא טלייוװעג טָאה ןכָאװ יירד רעכעה

 ןיטסינַאיּפ יד ןוא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ רעליּפשיוש

 טייצ רעצרוק רעקיזָאד רעד ןופ ךשמ ןיא ,ןָאמָאלָאס ענער יורפ ,זירַאּפ ןופ

 -רַאװ : טעטש ערעסערג יד ןיא ןטרעצנָאק 10 ןבעגעג טסעג עבושח יד ןבָאה

 -ּפָא ןרַאפ .ערעדנַא ןוא ץיווילג ,עקָארק ,וואלצָארוװ ,ץיװָאטַאק ,שזדָאל ,עש

 רעד רַאפ טרעצנָאק ַא ןבעגעג ךיוא סרעלטסניק יד ןבָאה ןליוּפ ןופ ןרָאפ

 ,קָאטסילַאיב ןיא ןדיי לָאצ רעניילק

 רע זיא ,ןטָארטעגפיוא זיא ווָאקָאלבַאי ואו טעטש עלַא ןיא ,םוטעמוא

 ,סרעטַאעט ןיא ייס --- ןלַאז עלַא ,םזַאיזוטנע סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 ןעוועג ןענייז -- ןבולק-סקלָאפ עשידיי יד ןיא ייס ,רעזייה-רוטלוק ןיא ייס

 רעדעי .ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא-רעטעברַא עשידיי םלוע ןַא טימ טלופרעביא

 בוט-םוי ןתמא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא טסַאג ןבושח ןופ טירטפיוא

 זיא רָאדַאסַאבמַא רעקידריו סנעמעוו ,רוטלוק-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ

 ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ױזַא ןדיי רעװעשרַאװ יד טרעהעג ןוא ןעזעג טשינ ךיא בָאה גנַאל ןיוש

 ןעמָאנ ןפיוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא טרעצנָאק ןתעב יװ ,ןכַאל קיצרַאה

 א ףיוא ךיוה ןבָאה סע .סַאג יקסוועלירק ףיוא ,ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןופ

 "גסיוו ןוא סרעביירש ,סרעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןדיי-ךמע טכַאלעג לוק

 רעד ןרָאװעג ןלעפעג זיא ןעמעלַא .ןטנעדוטס ןוא סרעליּפשיוש ,סרעלטפַאש

 ןטכָאלפעגכרוד ןענייז סע עכלעוו טימ ,ס'המכח:סקלָאפ ןוא רָאמוה רעקידהיחמ

 ןיוש זיא ןײלַא סָאד ,םַארגָארּפ רעקיד'העש-ייווצ רעכעה סווָאקָאלבַאי ןרָאװעג

 רעכעלנע ןַא ןגעו .ןטרעצנָאק יד ןופ גלָאפרעד םענופ זייווַאב רעטסעב רעד

 יד ואו טעטש עלַא ןופ ןבירשעג ןעמ טָאה סרעכוזַאב יד דצמ גנוריגַאער

 ,ןטָארטעגפיוא ןענייז סרעלטסניק

 םַארגָארּפ םעד ןופ ןרעמונ ערעדנוזַאב יד זַא ,ןזייונָא ָאד ףרַאד ןעמ

 "סיוא ןטסקרַאטש םוצ ןבָאה ,לשמל ,עשרַאװ ןיא .ןלעפעג ןדישרַאפ ןענייז
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 לרעב, ,םכילע-םולש ןופ *רעקיכלימ רעד היבט; ןופ ןשזַאטנָאמ יד ןעמונעג

 רעגנַאמ קיציא ,רידַאנ השמ ןופ רעדיל יד ןַאד ,ץרּפ .ל .י ןופ "רעדיינש רעד

 טימ רעליּפשיױש םעד ןעקנָאשַאב טָאה םלוע רעד .,רעדיל-סקלָאפ עלַא ןוא

 ןעגנושטייטסיוא עשירעלטסניק ,עקיטכערּפ ענייז רַאפ עיצַאװָא רעשימרוטש ַא

 יורפ טקנַאדעג ךיוא טָאה ןעמ ,סרעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ ןעגנופַאש יד ןופ

 .ןרעמונ-קיזומ עקיצרַאה יד רַאפ ןָאמָאלָאס

 ןוא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןבָאה עשרַאװ ןיא טרעצנָאק-סגנונעגעזעג ןפיוא

 ןיא ייז ןשיוצ .ןעמולב טימ ןשיוק עסיורג יירד ןעמוקַאב ןָאמָאלָאס ענער

 ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפיוה רעד ןופ םוידיזערּפ ןופ ןעמולב שיוק ןייא ןעוועג

 ווירב-קנַאד ַא טימ ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאברַאפ ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק

 -גנַאזעג ןוא-טרָאװ יד טימ טפַאשרַאפ ןבָאה ייז סָאװ חור-תחנ םעד רַאפ

 ,ןדיי עשיליוּפ יד ןטרעצנָאק

 ,טסעג עבושח יד טימ ןענעגעזעג וצ ךיז ןעוועג דָאש ַא זיא םלוע םעד

 ןביז ךיז טָאה גנַאהרָאפ רעד ,ןטנעמסידָאלּפַא ןופ טכליהעג טָאה לָאז רעד

 :סרעלטסניק יד וצ ןפורעג ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ ,ןביוהפיוא טזומעג לָאמ

 ! טמוק !זדנוא וצ לָאמַאכָאנ טמוק

 ןופ םוידיזערּפ רעד טָאה ,ןליױּפ ןופ טסעג עבושח יד ןופ ןרָאפּפָא םוצ

 ,טנווָא-דיײשּפָא ןַא טנדרָאעגנייא דנַאברַאפ

 ןסיורג םעד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה שטיוורוה לאומש רעציזרָאפ-עציו רעד

 רעד זַא שטנואוו םעד טקירדעגסיוא ןוא ןטרעצנָאק סווָאקָאלבַאי ןופ גלָאפרעד

 ,ןליוּפ ןכוזַאב לָאמנייא טשינ ךָאנ טעװ רעליּפשיוש

 חוכ ןקידלַאװעג םעד ןכָארטשעגרעטנוא סרעדנוזַאב טָאה דראפס דוד רייד

 עכלעוו ,ןציוו-רעגייטש ןוא רָאמוה ןכעלמיטסקלָאפ סווָאקָאלבַאי ןופ גנוקריוו ןוא

 -עגסיױרַא ןוא טייקכעלרעייפ טכַארבעגנײרַא ,רעטימעג יד טשירפעגּפָא ןבָאה

 ,םלוע ןשידיי ןרַאפ קיטכיוו ױזַא זיא סָאװ ,רעטכעלעג ןפור

 ןצרוק םענופ ןקורדנייא ענייז טימ טלייטעג ךיז ווָאקָאלבַאי טָאה ןַאד

 : ןליוּפ ןיא ךוזַאב

 "יוש רעד טרעלקרעד טָאה -- ןלוּפ ןיא ןדיי יד טימ שינעגעגַאב ןיימ;

 ךיז בָאה ךיא זַא .שינעבעלרעביא סיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא -- רעליּפש

 טשינ זיא ,ךיא ביולג ,סָאד --- קיטילָאּפ-טלעװ טימ ןעמונרַאפ טשינ לָאמנייק

 "גיארַאפ קרַאטש ָאי ןיב ךיא רעכלעוו ןיא קיטילָאּפ עקיצנייא יד ,דוס ןייק

 ןיימ ,רָאיטקַא רעשידיי ַא ןיב ךיא !קיטילָאּפ-רעטַאעט -- זיא טריסערעט

 ןיא ןטירטפיוא עניימ תעב טייצ עצנַאג יד .ןדיי ןייז וצ הנהמ -- זיא עיסימ
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 רימ ןופ קידנזָאלּפָארַא טשינ ,טדימשעגוצ יװ ןסעזעג ןדיי יד ןענייז ןלױּפ

 .תוחוכ ןוא טומ ןבעגעגוצ ןוא טמערַאװרעד ךימ טָאה סָאד .גיוא ןייק

 רעד ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא טַאהעג ךיא בָאה עיצקַאפסיטַאס עטסערג יד;

 יד קידנעעז .תושפנ טרעדנוה עּפַאנק ןופ טײטשַאב בושי רעשידיי רעצנַאג

 -- טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ סָאװ דיירפ ןופ ןרערט ,ןגיוא ערעייז ןיא ןרערט

 יד רַאפ ןליוּפ ןיא ןטירטפיוא עניימ ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךיא לע סָאד

 רימ רַאפ ןעוועג ןענייז ,טרָאװ שירעלטסניק-שידיי ַא ךָאנ ןטשרוד עכלעוו ןדיי

 רעד רעביא ןזײרמורַא ןקירָאי-ייװצ ןטצעל ןיימ ןיא סקַאמילק רעטסערג רעד

 ."טלעוו רעסיורג

 ! (טעליב רעיירפ) "עקרַאמָארטנַאק,, ַא ןופ חוכ רעד
 ןיימ זיא -- ?עשרַאװ ןיא ,ָאד ריא טוט סָאװ ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --

 לוק ןיימ טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,טשַאררעביא יקסװעשקרַאז ןָאמיס טניירפ

 ןיא ןיוש טנייז ריא זַא רעכיז ןעוועג ןיב'כ --- .ןָאפעלעט ןטַאוװירּפ ןייז ףיוא

 ?ןעשעג םיצולּפ זיא סָאװ .ענדָארג

 ךיא גָאלקַאב -- ץענערג רעשיסור-שיליוּפ רעד ףיוא ,עצינזוק ןיא --

 קיטליג זיא עזיוו עשילוּפ ןיימ ,ןטלַאהרַאפ ךימ ןעמ טָאה --- םיא רַאפ ךיז

 ןייק דנַאלסור ןופ ןרָאפקירוצ .רָאפסױרַא ןייא ןוא רָאפנײרַא ןייא ףיוא זיולב

 רעד ףיוא ריציפָא רעד טרעלקרעד רימ טָאה --- ןענעק טשינ ךיא לעװ ןליוּפ

 יַאב ךיא בָאה ? דנַאלסור ןופ ןרָאפסױרַא ךיא לעװ עשז"ױזַא יו --- ץענערג

 ןייק ןרָאפעגקירוצ ןיב'כ ןוא ןריקיזיר וצ טשינ טונימ עטצעל יד ןסָאלש

 ,("ץענערג רעד ףיוא, ,14 לטיּפַאק ,דנַאב רעטשרע) עשרַאוװ

 ךיז טמענ -- יקסוװעשקרַאז ךימ טסיירט -- ןָאטעג טוג ריא טָאה ---

 .י.ןָאט סעּפע רימ ןלעוװ ,סיּפָא ןיא רימ וצ ןגרָאמ טמוק ,ןצרַאה םוצ טשינ

 -לוש ךיז ךיא ליפ -- ןעימַאב ךייא טלָאװעג טשינ רעייז טלָאװ'כ --

 טגָאזעג רימ טָאה'מ .החרט רעייא טסיזמוא זיא'ס זַא ארומ בָאה'כ --- קיד

 .יי ןגירק סע ןעק'מ ביוא ...םישדח ןרעיודעג ףרַאד עזיוו עיינ ַא ןגירק וצ זַא

 ,סיוא טייג עזיוו ןיימ ,ןליוּפ ןופ ןרָאפסױרַא זומ'כ

 "עט ןפיוא יקסוװעשקרַאז טכַאל -- סיפָא ןיא רימ וצ ןגרָאמ טמוק ---

 !טמוק ,טמוק .ענדָארג ןייק ןרָאפ טלָאז ריא ןבעל ןיא רימ טייג'ס -- ןָאפעל

 ןפיוא ןפורקירוצ םיא לָאז'מ סיפָא ןייז ןיא ןטרַאװ ךיא ןוא יקסװעשקרַאז

 ןיא ןטירטפיוא עכיײרגלָאפרעד עניימ ןגעוו טלייצרעד םיא בָאה'כ ,ןָאפעלעט

 םענעעזעגנָא םעד ,טניירפ רעזנוא ןופ סורג ַא רעביא םיא ביג ךיא ,ןליוּפ
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 בָאה'כ .םיױבטָאר בקעי ,וואלצָארװ ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשילױּפ ןופ רָאסישזער
 ןופ "ַאלַאבַארּפ ןופ ףיול רעד; גנוריפפיוא עלופסקורדנייא ןייז ןעזעג ןטרָאד
 ,יקסווָאקירטס ןַאילוי

 םענייא טימ טסעומש יקסוװעשקרַאז ןוא ךיז טגנילקעצ ןָאפעלעט רעד

 ךיז טלציוו רע .(ַאװטסנעשטעיּפזעב דנָאשזוא) "עב-וא; ןופ "םילודג; יד ןופ
 םעד ןייא טדַאל רע .גיוא ןַא טימ רימ וצ ,השעמ-תעשב ,טלטניּפ ןוא םיא טימ
 סירָאבש ערעּפָא רעד ןופ גנוריפפיוא סינידרַאב רעדנַאסקעלַא וצ ?לודג;
 ,,,שיט םייב דצ ַא ןָא ןטעליב ןייק ןגירק טשינ ןעק'מ רעכלעוו וצ ,"וָאנודָאג
 ץרַאה ןיימ .עזיוו עשילוּפ עיינ : ןינע ןיימ וצ רעבירַא טשרע רע טייג םעדכָאנ
 סיקסװעשקרַאז ףיוא טנעקרעד בָאה'כ ןעוו ןָאטעג-לּפַאצ ַא שזַא ךיז טָאה

 ,געוו ַא ףיוא טייג'ס זַא םינּפ

 -נעהפיוא טכַאלעג יקסװעשקרַאז טָאה -- ? ןגָאז טציא ריא טעװ סָאװ ---
 ףיוא ָאטשינ זיא'ס זַא ןסיוו ָאי ןיוש ךָאד טפרַאד ריא --- לביירט סָאד קידנעג
 -ָארטנָאק, ַא טימ יוװ ,הבוט ַא ןגירק וצ ףיוא חוכ רערעסערג ןייק טלעוו רעד
 ַא ןבָאה רָאנ ףרַאד'מ ...רעגַאלש ַא זיא סָאװ גנולעטשרָאפ ַא וצ *עקרַאמ

 ...רָאיטקַא רעשידיא ַא ןעוועג ךיוא ךָאד ןיב ךיא ....ּפָאק ןשידיא

 -עגנָא םיא ךיא בָאה ? רָאיטקַא רעשידיא ַא ןעוועג טנייז ריא ? סָאװ --
 ינב וניחא ןופ ןיא רע זַא וליפַא קידנקיטכעדרַאפ טשינ ,שודיח טימ טקוק
 ,לארשי

 !טכַאדעג טנייה טשינ -- ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ רע טָאה -- !ָאי

 ףיוא ךיג טרָאפ ?לכש ליפיוזַא רימ וצ ךיז טמענ ,ריא טקנעד ,ןענַאװ ןופ
 ןגירק ריא טעװ טנייה ךָאנ -- טגָאיעגרעטנוא רימ רע טָאה -- סערדַא םעד
 טייהרעטנוזעג ןרָאפ ןענעק ריא טעװ ירפ ןגרָאמ ןוא עזיוו עשיליוּפ עיינ ַא

 ,ענדָארג ןייק

 -ָארקענ ַא ?עמיטש-סקלָאפ, רעד ןיא טנעיילעג ךיא בָאה 1966 רָאי ןיא)

 ןיא ןברָאטשעג זיא רע .יקסװעשקרַאז ןָאמיס טניירפ ןבושח ןיימ ךָאנ גָאל
 תעב רימ וצ ןזיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ טפַאשטניירפ רעד רַאפ .,עשרַאװ

 ,!קנעדנָא ןייז דובכ -- ןלױּפ ןיא ןטרעצנָאק עניימ

 ,שַאכ םהרבא ,ענדָארג ןופ טניירפ-טנגוי ןיימ טימ טנגעזעג ךיז בָאה'כ

 ןיטסינַאיּפ ןיימ טימ ,(לארשי ןיא טציא) עלעבייט יורפ רעביל ןייז טימ ןוא

 (עקרעמ) לרימ ןעניוק עניימ טימ ,(קרָאי-וינ ןיא טציא) ןָאמָאלָאס ענער
 ןענייז ייז .ךעלרעטכעט 2 ערעייז טימ ןייטש ףסוי ןַאמ ריא ןוא קינָאלבַאי
 ןבעל ירַאשז עלעטעטש םעד ןיא ןענופעג ייז בָאה'כ ,דנַאלסור ןופ ןעמוקעגנָא

 ןיימ וצ טריפַארגעלעט בָאה'כ ,(לארשי ןיא טציא) ןלױּפ ןיא ירָאג ַאנָאילעז
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 ןוש טעװ יז) "תובָא-רבק, ףיוא רָאפ ךיא זַא קרָאי-וינ ןייק ַאלעב יורפ

 רעשיסור-שיליוּפ רעד וצ טזָאלעגסױרַא רעדיוו ךיז בָאה'כ ןוא ,(ןייטשרַאפ

 ,עצינזוק ןיא ץענערג

 אענערג רעד ףיוא

 טשינ רעכיז טָאה ,ןטלַאהרַאפ ךימ טָאה סָאװ ריציפָא רעשיליוּפ רעד

 טצָאלגעגסיױא עקַאט רע טָאה .ץענערג ןייז ייב קירוצ ןעז וצ ךימ טרַאװרעד

 ןיימ ףיוא עזיוו עיינ יד טקוקעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןגיוא רָאּפ ַא רימ ףיוא

 .ןרָאװעג ךיילב שזַא רע זיא ,ײצילָאּפ-םייהעג רעד ןופ לּפמעטש ןטימ טרָאּפסַאּפ

 וצ ךיז ךימ טעברַאפ רע ,לקנעב ַא רימ רַאפ ןגָארטעגסױרַא דלַאב טָאה רע

 ,טכַאמעג רימ טָאה רע סָאװ ןטייקירעווש יד רַאפ ךיז טקידלושטנַא רע ןוא ןצעז

 ,טרעפטנערַאפ ךיז רע טָאה -- טכילפ ןיימ ןָאט טזומעג בָאה'כ --

 רעשיטילָאּפ ,רעקיטכיוו ַא רַאפ ךימ טלַאה רע זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 "עג טושּפ ךיז רע טָאה גנולדנַאה רעקידרעירפ ןייז טימ ןוא טייקכעלנעזרעּפ

 "סנעפ עכיוה, יד ןופ לעּפַאב ַא ןגירק רע טעוװ טָא-טָא .רעסעמ ַא ןָא טעליוק

 ךיז ןוא ץענערג רעד ףיוא ןטסָאּפ ןייז ןופ ןעמענרַאפ ךיז לָאז רע זַא "סרעט

 ...תוחור-ידלַא וצ ץעגרע ןביילקרַאפ

 "רַאפ .לביאראפ ןייק טשַײנ םיא ףיוא בָאה'כ זַא טרעכיזרַאפ םיא בָאה'כ

 -עגסיוא ץלַא ךָאד ךיז טָאה ףוס-לכ-ףוס .רַאבקנַאד רעייז םיא ןיב'כ ,טרעק

 ,טימעג קיאור ַא טימ דנַאלסור ןייק ןרָאפ ךיא ןעק רעטציא ,ןטוג םוצ טזָאל

 רעד טָאה ,קישטנַאדָאמעשט ןיימ ןרידיווער םייב ןטלַאהעג טָאה'ס ןעוו

 : ןלױפַאב ריציפָא

 !(טשינ עּפעשט) "שור עינ; --

 -ַאט; טייז רעטייווצ רעד ףיוא גנַאגסױרַא ןלָאמש םעד וצ ךיז זָאל'כ --

 ,"דזועיָאּפ; ןשיטעװָאס ןקידנטרַאװ םעד וצ ,(זױה-לָאצּפָא-רעייטש) *ענשזַאמ

 עטיור ייווצ טימ טריצַאב ןוא *,ר.ס.ס.ס; : ןבַאטשכוב עסיורג טימ טנכיײצַאב

 ,ּפרעס ןוא רעמַאה ןופ םעלבמע ןטימ ןענָאפ

 -ַאװ םענרעצליה ןקיצניא םעד ןופ ךעלּפערט יד ףיוא ףױרַא רעטעלקיכ

 רעד וצ ,"דנַאל-סמענייק, ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןריר ךיז טמענ ןַאב יד ,ןָאג

 ,ָאנדָארג -- עיצנַאטס עטשרע .,דנַאלסור-סייוו ןופ עירָאטירעט

 עּפוק ןדעי ןיא ןעייטש ,ךיז ןיפעג ךיא ואוו ןָאגַאװו םענרעצליה םעד ןיא

 עקילָאמַא יד יו סיוא ןעעז ייז .ןשיווצ לשיט ַא טימ קנעב ענרעצליה ייווצ

 "ליה יד ,סענורט ןופ םינּפ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ קנעב-ףָאלש עשיאעּפָארײא



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 96

 ןרָאילָארטנָאק עשירעטילימ .ןביוהעגפיוא ןענייז קנעב יד ןופ ןקעד ענרעצ

 ,..?רישזַאסַאּפ רעדנילב, ַא קנַאב רעד ןיא טשינ טגיל'ס יצ רעכיז ןכַאמ

 ןופ ןטייצ יד ןיא טנָאמרעד'ס) ...קנעב יד רעטנוא ךיוא ןרילָארטנָאק ייז

 ....קנַאב ןרעטנוא ןרָאפעג ןענייז ןדיא ןעוו םישזער ןשירַאצ

 ףיוא ןקעדוצ יד רעטנורַא רעטמאַאב-ןַאב ַא טזָאל עיזיווער רעד ךָאנ

 ןוא ןסילשמיוא ,שזַאגַאב םעד ייז ףיוא ןגיײלוצפיורַא טלעפַאב ןוא קנעב יד

 | ,עיזיווער רַאפ ןפָא ןזָאל

 רוחב ַא עיזיווער רעד ףיוא ןטרַאװ ןוא ןעייטש עּפוק רעד ןיא רימ טימ

 ןיא ןרידוטש ייז .דנַאלשטייד-חרזמ ןופ ןטנעדוטס עגנוי ייווצ ,לדיימ ַא טימ

 ןיא םוידוטש רעייז ןקידנערַאפ וצ עיצַאקַאװ ןופ קירוצ ןרָאפ ייז ,עװקסָאמ

 ,שילגנע םענייפ ַא רָאג ףיוא טלייצרעד רימ ייז ןבָאה -- דנַאלסור

 טמוק לָארטנָאק רעד זַא ןסיוו טזָאל קעדוצ-קנַאב ןטכַאמעגוצ ַא ןופ ּפַאלק ַא

 טנעה יד ןיא סענַאגַאנ טימ טייל-רעטילימ ייווצ .עּפוק רעזנוא ןיא טציא

 ןכעלכעלפרעביוא ןַא טיג רע .ןטרָאּפסַאּפ יד ףיונוצ טמענ רענייא ,ךיז ןעווַאי

 טשינ רימ ייב זיא'ס) עזיוו רעשיטעווָאס רעד טימ טרָאּפסַאּפ ןיימ ףיוא קילב

 רעשיליוּפ רעד ףיוא רימ טימ ןעשעג זיא'ס סָאװ ץלַא טסייוו רע זַא קפס ןייק

 .(עצינזוק ןיא ,ץענערג טייז

 רעד ךימ טגערפ --- ? ענדָארג ןייק ןרָאפ ןייד ןופ קעווצ רעד זיא סָאװ ---

 ,ןַאמ-רעטילימ

 ...רבק סנטַאט ןיימ ךיז טניפעג ןטרָאד ,םלוע-תיב ןפיוא רָאפ ךיא ---

 ,שיסור ףיוא רעפטנע ןיימ ןצעזרעביא ןטנעדוטס יד ,שילגנע דער ךיא

 טימ ןַאמ ַא ,םרָאפינוא ןיא ךיוא ,ןרָאטקעּפסניא ייווצ ךָאנ ךיז ןזיײװַאב'ס

 ךלַאב ,קישטנַאדָאמעשט ןיא שזַאגַאב ןיימ ןרידיווער וצ ךיז ןעמענ ייז .יורפ ַא

 לכיב סָאד .השעמ-וויטקעטעד ַא ,ןעלווָאט עכייוו ןיא לכיב ַא טגיל ןביוא ןופ

 -רַאפ וצ ידכ ןעמונעגטימ סע בָאה'כ .עיגעװרָאנ ןופ שזַא טריפעג ךיא בָאה

 יד טימ ןוא ןענַאב יד טימ סעזייר עגנַאל יד ףיוא טײקנָאטָאנָאמ יד ןביירט

 ,ןפיש

 ,עגַארפ יד ךיא ייטשרַאפ --- ? ךוב ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --

 ןטנעדוטס יד ןוא -- שילגנע ףיוא ךיא רעפטנע -- השעמ-וויטקעטעד ַא --

 ,ןצעזרעביא

 ? רעביירש רעד זיא רעוו --

 ,סירָאטס-װװיטקעטעד ןופ רעביירש א ,ןיווק ירעלע --

 ? שזַאנָאיּפש ןופ ---
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 רעקידמיצולּפ רעד ןופ טעיטוּפעצ ךיא רעוו -- ....טשינ ײטשרַאפ ךיא --

 ,הישק

 וצ טמוק יוװ -- גנערטש ןוא שירעלעפַאב ןָאט רעד זיא -- ! רעפטנע --

 ? שזַאנָאיּפש ןגעוו ךוב ַא ריד

 ןוש טרעטיצ -- ...ביירטרַאפ-טייצ רַאפ ...סעזייר עניימ ףיוא --

 ךיא ריפ דמעה ַא ןיא טלקיוועגנייא זַא ךיז ןָאמרעד'כ .טיוה יד רימ ףיוא

 עגָאװערט ַאזַא ןכַאמ ייז ביוא .הנתמ ַא ןיקסווָאקיײיש רַאפ ךוב עשידיא סָאד

 טעוומ ןעוו ןעשעג רימ טעוװ סָאװ ,השעמ-וויטקעטעד רעשירַאנ רעד ןגעוו

 ...?"לוסּפ-ףירט; םענעי קישטנַאדָאמעשט ןיא רימ ייב ןעניפעג

 "יּפַאק יד ןריפוצניירַא ןטָאברַאפ גנערטש זיא'ס זַא טשינ ןעד וטסייוו ---

 וטסריפ ןעמעוו רַאפ --- רימ ףיוא ייז ןרענוד --- ? עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאט

 ? לכיב-שזַאנָאיּפש סָאד

 ! ךייא סע טמענ --- ךיז ךיא טעב -- ?לכיב סָאד ףרַאד רעוו --

 רעד וצ טשרע ךיז ייז ןעמענ --- ? ןַאדָאמעשט ןיא וטסָאה ךָאנ סָאװ ---

 .עיזיווער

 ...שעוו לסיבַא ...רעדמעה רָאּפ ַא --

 ןוא ןרעטשינ ןלעװ ייז .םעטָא רעד רימ טּפַאכרַאפ -- !סע טמוק טציא

 ...רעייפ ןפיוא ןעגנערב ךימ טעוו'ס ..."רפסע םענעי ןעניפעג

 ןָאטעג-עיור ַא זיולב ןרָאטקעּפסניא יד ןופ רענייא טָאה לזמ ןיימ ףיוא

 -עגקירוצ טָאה רעטייוצ רעד .קישטנַאדָאמעשט ןיימ ןיא טנַאה ןייא טימ

 ןיב'כ ,לקעד סָאד טּפַאלקעגוצ ןוא ןביוא ןופ השעמ-וויטקעטעד ןיימ ןפרָאװ

 ,קערש טימ זיולב ןעמוקעגּפָא

 םייב ץַאלּפ ַא ּפָא רימ טערט טנעדוטס רעד .קנעב יד ףיוא ךיז ןצעז רימ

 סילשַאב ךיא .עקירעמַא ןגעוו ןגערפוצסיוא ךימ ןָא-טביוה רע .רעטסנעפ

 ,.."דלָאג זיא ןגייווש רעבָא ,רעבליז זיא ןדער; :ללכ םייב ןטלַאה וצ ךיז

 טרעוו יװ ....ןיקסווָאקייש רַאפ ךוב סָאד חומ ןיא רימ טרעבגע'ס ןעוו טרפב

 טכַאמעג קידנרעגמוא בָאה'כ זַא ןעזעגמורַא ךיז בָאה'כ ? םעד ןופ רוטּפ ןעמ

 טשינ ייטשרַאפ ךיא זַא לעטשנָא םעד טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ םעד טימ תועט ַא

 לעוו'כ .םעד ייב ןטלַאה ךיז ןוא "רעטַאעט ןליּפש; ןיוש זומ'כ ,שיסור ןייק

 ,ךיא סילשַאב --- שידיא רעדָא ,שילגנע רָאנ ןדער ןזומ

 לָאמַאטימ .רעּפרעק ןרעביא ץיה ַא ןגָאלשעגסױרַא רימ טָאה רעהרַאפ םייב

 ןיא ןוא ,ןסיורד ןיא טסָארפ רעכעלקערש ַא זיא'ס .ןרָאװעג טלַאק רימ זיא

 -סנעפ ןכרוד ןקוקסױרַא ריבורּפ'כ .עלעוויוא ןייק וליפַא ָאטשינ זיא ןָאגַאװ

 יד זיולב ייברַאפ ןבעווש'ס .טיינשרַאפ ןוא ןריורפרַאפ זיא םורַא ץלַא -- רעט
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 ןפיוא .יינש ןפיט ןיא סעפולס-ףַארגעלעט ענעבָארגעגניא יד ןופ ןציּפש
 ,שינעפעשַאב עקידעבעל םוש ןייק ןָא טשינ ןעמ טעז געוו ןצנַאג

 טפרַאװ עטמַאַאב עשיטעווָאס טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק ןופ גנונַאּפש יד

 -ךורב רעטשרע רעד .טונימ וצ טונימ ןופ טסקַאװ סָאװ דחּפ ַא רימ ףיוא ןָא

 ... רעטיצ ךיא ,ןקיאורַאב וצ ךיז רעווש רימ זיא'ס .טרעדורעצ ךימ טָאה אבה

 1960 ,ענדָארג

 -רַאפ םענופ ביוש לקיטש ַא ךרוד סױרַא קוק'כ ,ןייטש טביילב ןַאב יד

 רעכעד עטיינשרַאפ יד ןופ םענייא ףיוא עזרעדיכ ןוא רעטסנעפ םענעריורפ

 .ָא נ ס ָא ס ָא ל :תויתוא עשיסור ענעלָאמעגסיױא טימ דליש עסיורג ַא

 ןופ עירָאטירעט יד ןָא ךיז טביוה'ס ןוא *דנַאל סמענייק, ךיז טקידנע ָאד

 ,דנַאלסור-סייוו

 עטנּפָאװַאב עטצלעּפעגנָא ןופ טכַאװַאב ןענייז ןָאגַאװ רעזנוא ןופ ןריט יד

 טעװ ןרישזַאסַאּפ עטלייצעג יד ןופ רענייק זַא רעכיז סע ןכַאמ ייז .ןטַאדלָאס

 ...ןָאגַאװ םענעסָאלשרַאפ םעד ןופ ןגירקסורַא טשינ ךיז

 "יא קירב רענרעזייא רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ .ּפָא טרָאפ ןַאב יד

 גנוטכיר רעד ןיא ןגיוא עניימ ןָא ךיא גנערטש טסיזמוא .ןַאמעינ ךייט ןרעב

 ןוא טונימ עכעלטע ךָאנ ,טיײנשרַאפ ןוא ןריורפרַאפ זיא ץלַא .טָאטשרעּפ ןופ

 ,ענדָארג ןיא לַאזקָאװ םעד ןופ ןָארעּפ םוצ וצ ךיז ןּפעלש רימ

 -ליה ןופ ךיז ןגָארט סָאװ קיזומ-שרַאמ ןופ ןעגנַאלק ףיוא ךימ ןעמענ'ס

 דנַאלסור ןיא ןעוו טקנוּפ ןעמוקעגנָא ןיב'כ ,לַאזקָאװ ןצנַאג ןרעביא סרעכ

 טסירגַאב ןעיורפ עשיסור יד ןרעוו סָאד .?גָאט-ןעיורפ, רעד טרעייפעג טרעוו

 ,בוט-םוי רעייז דובכל קיזומ טימ ָאידַאר רעד ךרוד

 יד ,ןטַאדלָאס עטנּפָאװַאב טלעטשעגסיוא ןעייטש ןָארעּפ ןופ סיוא-גנעל

 "ַאװרעד וצ ךיז ידכ רעטנוא ןצנַאט ייז .רעליימ יד ןופ ייז טגָאלש ערַאּפ

 "גורַא לָאז'כ ןָא-טזייו'מ ןעמעוו רישזַאסַאּפ רעקיצנייא רעד ןיב ךיא .ןעמער

 ,ןייטש ךימ טזָאל'מ ןוא רעמיצ-טרַָאװ ַא ןיא ןיירַא ךימ טריפ'מ .ןייגרעט

 ןעקנַארטעג ענעדיישרַאפ טימ לטעפוב ַא ןַארַאפ זיא לַאז-טרַאװ ןיא

 עשיסור ןייק טשינ רעבָא ךיא בָאה .טעטיזעוורענ ןופ קיטשרָאד רעייז ןיב'כ

 ,..שיסור ףיוא ןדער טשינ ךיוא ליוו'כ ןוא סלבור

 ,ןטנעדוטס יד ,סרערָאפטימ עניימ ןבָאה ןָאגַאװ ןופ ןגײטשסױרַא ןיימ רַאפ

 סָאװ ןצעמע ףיוא יבקַאי ןעמ טרַאװ .שיסור ןייק טשיינ דער ךיא זַא ןדלָאמעג

 ךיוא טרעגרע ךימ .ןדערפיונוצ ךיז רימ טימ ןענעק לָאז'מ ,שילגנע טדער
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 ןיא ןעמונרַאפ טָאה'מ סָאװ טרָאּפסַאּפ ןיימ ןבעגעגקירוצ טשינ רימ טָאה'מ סָאװ

 .ןָאגַאוװ

 טלעטש -- ןירעשטעמלָאד יד סָאד זיא יז .יורפ ַא ןעמוקעגנָא זיא ךעלדנע

 ,שילגנע לסיבַא טדער יז --- רָאפ ךיז יז

 שלח ךיא --- ןסיוו דלַאב ריא ךיא זָאל --- זדלַאה ןיא רימ טנקירטיס --

 ,קנורט ַא

 ! דַאנָאמיל ,ָאטשינ זיא רעסַאװ ןייק ---

 ,ןרַאלָאד ריא ךיא זייוו -- דַאנָאמיל ןייז לָאז --

 -- סלבור ףיוא ןרַאלָאד יד ןטייבסיוא לָאז סע רעוװ ָאטשינ זיא'ס ---

 ,טשינ ןעמ טעברַא טנייה ,*גָאט-ןעיורפ, זיא'ס .ןייטשרַאפ וצ רימ יז טיג

 ! טשינ ץעגרע ןיא

 סָאװ "ןבעל עקיבייא סָאד; רימ טשטניוו יז זַא ,ךיא גנירד ןָאט ריא ןופ

 יז ןוא ,"גָאט-ןעיורפ, דובכל ,טנייה טקנוּפ ןגָארטעגנָא ךימ טָאה חור רעד

 ,תורצ יד וצ טסַאג רענַאקירעמַא ןַא טימ *ןעגשזָאװ, ןפרַאד ךיז טעוו

 -רַאפ ,ּפָא םיא טיג'מ סָאװ דובכ םעד טול .,ןַאמ-רעטילימ ַא ןָא-טמוק'ס

 ,שטנעמ רעקיטכיוו ַא ןייז זומ רע זַא ךיא ייטש

 ןעמוק וצ עזיו ַא ןבעגעגסױרַא ריד טָאה'מ סָאװ ךימ טרעדנואוו'ס --

 -- שילגנע ףיוא דייר ענייז ןירעשטעמלָאד יד רימ רַאפ טצעזרעביא -- רעהַא

 וצ סָאװ טשינ סייו/כ .ןטסירוט ןעמענוצפיוא טיירגעגוצ טשינ ןענייז רימ

 ?ןצעמע טסָאה ? ענדָארג ןיא ןָאט וטסליוו סָאװ ,ריד טימ ןָאט

 טעװ רשפא -- שילגנע ףיוא ךיא רעפטנע -- טשינ םענייק בָאה'כ --

 ,החּפשמ ןיימ ןופ ןצעמע טנעקעג טָאה סָאװ ןדיא ַא ןעניפעג וצ ןעגנילעג רימ

 ןרָאי ךס ַא טימ ענדָארג ןופ קעװַא ןיב'כ .. .רענעריובעג רענדָארג ַא ןיב ךיא

 סנטַאט ןיימ ףיוא הבצמ ַא טלעטשעג בָאה ךיא ...רָאי 40 ןיוש ...קירוצ

 ...רבק

 ?ןדערפיונוצ ךיז וטסעװ ױזַאיוװ ---

 -עמַא ןיא ןרָאי ליפיוזַא .ןסעגרַאפ ךיא בָאה שיסור ,שידיא ףיוא ---

 .ץורית ַא ןָא ךיא ביג -- ...עקיר

 ,ליטש רעד ןיא ןירעצעזרעביא ןיימ וצ סעּפע טגָאז ןַאמ-רעטילימ רעד

 ...ערעשטעוו טימ טרַאװ החּפשמ ריא ,"גָאט-ןעיורפ, זיא'ס .טריטסעטָארּפ יז

 סָאװ סעיצקורטסניא ןבעג ייז ןלָאז ,עוקסָאמ טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז טעוװ רע

 טסייוו ָאד .ענדָארג ןיא טסירוט רעטשרע רעד ןיב ךיא .רע טגָאז -- ןָאט וצ

 ךימ יז לָאז לייוורעד ,סלבור ףיוא רַאלָאד םענופ סרוק םעד טשינ וליפַא ןעמ

 ענרָאבאס גָאר ףיוא ,?סורָאלעב, לעטָאה ןיא ליבָאמָאטיױא ןַא טימ ןריפקעווַא
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 יז לָאז ,ןסעּפָא לעו'כ .ןסע ץעגרע ןעמענ ךימ יז לָאז .ַאװָאקשעשזרָא ןוא

 ןַאמ ריא וצ ןײגמײהַא ןענעק יז טעװ ךָאנרעד ןוא לעטָאה םוצ ןריפקירוצ ךימ

 ,החּפשמ ןוא

 ןיא רעטסניפ טוג ןיוש זיא ,?סורָאלשב; לעטָאה םוצ ןָא-ןעמוק רימ ןעוו

 ,ליבָאמָאטױא ןטימ קידנרָאפ ,טקרעמַאב בָאה'כ סָאװ עקיצנייא סָאד ,ןסיורד

 ,(ךימ טרעדנואוו --- ? ענדָארג ןיא) ןלַאנגיס-טכיל-קיפַארט יד ןענייז

 -ילגַאב ןיימ .ןטעב ריפ טימ רעמיצ ןסיורג ַא ןיא ןיירַא ךימ טריפ'מ

 -סיוא ךיז ןעק'כ ,ןילַא רימ רַאפ --- טַאװירּפ זיא'ס זַא רימ טרעכיזרַאפ ןירעט

 ןזָאל ךימ לָאז יז ןירעטיײלגַאב ןיימ טעב'כ .ליוו ךיא טעב עכלעוו ןביילק

 טזָאלרַאפ יז יװױזַא .דמעה ַא ןָאטרעביא ןוא ןשַאװמורַא ךיז ףרַאד'כ לייוו ,ןײלַא

 ןוא קישטנַאדָאמעשט ןופ ךוב סָאד ךיג ףיוא סױרַא ךיא ּפַאכ ,רעמיצ םעד

 ךַאז ַא יו .ןענַאטשעג ןטרָאד זיא סָאװ רעמלַא ןטלַא ןַא רעטנוא סע בָארגַאב

 ַא טגיל'ס סָאװ עלַאמ .,.רימ ייב ןעניפעג טשינ סע ןעמ לָאז ,ךיז טכַאמ

 ...תוכייש ןייק טשינ סע טָאה רימ טימ . ,..ךוב

 -ײרַא םייב ."ןַאמעינ; ןַארָאטסער ןיא ןסע ךימ טריפ ןירעטיײלגַאב ןיימ

 ּפָא סע טיג'מ ,עכַאּפַאּפ ןיימ טימ לטנַאמ ןיימ וצ רימ ןופ ןעמ טמענ ןעמוק

 ,ןריורפרַאפ רעווכ ,טלַאק רעייז זיא רימ .(בָארעדרַאג) *עקלעשעוו, ףיוא

 ױזַאיװ ןַאלּפ ַא ךוז ךיא .רימ טימ ןכַאז עניימ ןבָאה טלָאװעג רעסעב טלָאװ'כ

 ןכוזוצפיוא ,סַאג ןיא ןּפַאכסױרַא ךיז ןוא ןירעטײלגַאב ןיימ ןופ ןרעוו וצ רוטּפ

 ןיימ ןעמונעגקעװַא רימ ןופ ןעמ טָאה .ןגנילירט לכימ ,ןיקצערָאװד הרש

 ...המשנ יד רימ טיה ןירעשטעמלָאד יד ןוא ,לטנַאמ

 יד וצ ךיז טיירג'מ .ךיז ט'שער ןַארָאטסער םענופ רעמיצ ןסיורג ןיא

 "עג טלעטשעגסיוא ןעייטש'ס ."גָאט-ןעיורפ; דובכל סעקנַאילוה עקיטכַאנייב

 ,ןטעקנַאב וצ יװ ,ןזיוורעס ןוא ןעמולב טימ ,ןשיט עטקעד

 -עג טשינ ליומ ןיימ ןיא ךיא בָאה ןָא-ןטכענ ןופ .קירעגנוה טיוט ןיב'כ

 ןדלַאה ןיא ןכָארקעג סעּפע זיא ןעמעוו ? ןעניז ןיא ןגעלעג סע זיא ןעמעוו .טָאה

 רעייז ןייז זומ'כ ...ןצַאלּפ םוצ רָאנ ןגיוצעגנָא ןענייז ןוורענ עניימ ? ןיירַא

 יװ טקנוּפ ןוא ...טרָאװ שיסור ַא טימ ןּפַאכוצסױרַא טשינ ךיז קיטכיזרָאפ

 -נָאק וצ ,הביבס רעשיסור רעד ןיא ,רעווש רעייז רימ זיא סיעכהלדוצ ףיוא

 ...שיסור ןדער רָאנ רימ ךיז טליווס .,שילגנע ףיוא ךיז ןרירטנעצ

 םעד ףיוא .לרעמיצ קיטייז ,ןיילק ַא ןיא תודיחיב ןריוורעס רימ ליוו'מ

 ערעדנַא יד טימ רעמיצ ןסיורג ןיא ןסע רָאנ ליוו'כ .םיכסמ טשינ ךיא ןיב

 -ַאב ןיימ .ןלעטשַאב לָאז'כ טרַאװ רענלעק רעד ,טריפעגסיוא בָאה'כ ,טסעג

 ,ךיז טלייא ןירעטיילג
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 סָאמ ַא רימ רַאפ ןלעטשַאב לָאז יז ןירעטײלגַאב ןיימ ךיא טעב טשרעוצ

 ףיוא ןעקנַארטעג עפרַאש ןעמ טלעטשַאב דנַאלסור ןיא) ַאקדָאװ םַארג 100 ןופ

 טעביכ .סעװַארטָאּפ יילרעלכ טנכערעגסיוא זיא "וינעמ, רעד ףיוא ,(סָאמ רעד

 םענעצלַאזעג לקיטש ַא טימ טיורב עװעזָאר עיצרָאּפ ַא ןעגנַאלרעד רימ לָאז'מ

 ןוא ַאקדָאװ טימ עיצרָאּפ ענשזַאװ ַא סיוא קנירט ךיא ,ןסייברַאפ וצ גנירעה

 ַא רימ טגנערב'מ !היחמ ַא -- טיורב ץרַאװש לקיטש ַא טימ סייברַאפ'כ

 .ךיא סע -- סרעסע עכעלטע רַאפ גונעג ,גנירעה םענעצלַאזעג ןצנַאג

 -עבעל ןרָאװעג זיא'ס .טסעג יד ןעלמַאזרַאפ וצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 ןגָארט ךעלבייוו רעדָא ,ךעלדיימ יד .ךעלרָאּפ עגנוי ןעמוק'ס .לַאז ןיא קיד

 -ַאלּפ, עקידבוט-םוי עקיצנייא יד סָאד ןענייז אמתסמ .ךעלדיילק עקידרעמוז

 60750 וצ ןשיט עטיירגעג יד ייב סיוא ךיז ןצעז סע . . .ןגָאמרַאפ ייז סָאװ "סעיט

 רעבלעז רעד ןופ רעטעברַא יד רַאפ ןשיט עטריוורעזער ןענייז סָאד .ןָאזרעּפ

 ,ןטסָאט טקנירטימ .ןטלַאטשנא-גנוריגער יד ןופ עטלעטשעגנָא רעדָא ,קירבַאפ

 ןגָארט ןטסָאט עלַא .עיסוכ ַא טכַאמ'מ ןוא ,עדער רעדעי ךָאנ ָאװַארב טשטַאּפימ

 ףיא ןדער עלַא .דנַאברַאפ-ןטעװָאס םוצ חבש ַא :רעטקַארַאכ ןבלעז םעד

 | .שיסור-סייוו טָאטשנָא ,שיסור

 -עביא סָאד ןעוועג לחומ ךיא טלָאװ ,ּפוז-עזימעג רעד טימ גנירעה ןכָאנ

 ךיא ?סעיצרָאּפ עכלעזַא ןסע ןעק רעוו רעבָא ,קַאמשעג אקווד זיא'ס .עקיר

 טעװ יז ,ןירַא ליומ ןיא סעּפע ןעמענ ךיוא לָאז יז ןירעטײלגַאב ןיימ טעב

 ןעק ךיא סָאװ הבוט עקיצנייא יד ,טשינרָאג ליוו יז !ןרעװו ט'שלחרַאפ ךָאד

 לעטָאה םוצ ןריפּפָא ךימ יז טעװ ,רעכיג סָאװ ןסעּפָא זיא ,ריא רַאפ ןָאט ָאי

 ,בוט-םוי ריא דובכל החּפשמ ןוא ןַאמ ריא טימ ןסע ןייג טעװ יז ןוא

 טייוו יו --- ריא ךיא רעכיזרַאפ --- לעטָאה םוצ ןפערט ןיילַא לעוו'כ --

 לעװ ,ןסעּפָא לעוו'כ ? סָאװרַאפ ַא ןָא ןטרַאװ ןוא ןציז יז ףרַאד סָאװ ? סע זיא

 ןעמוק יז ןעק ,זומ יז ביוא ,ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא ,ןפָאלש ןייג ךיילג ךיא

 ,ריא ףיוא ןטרַאװ לעוו'כ .טָאטש ןרעביא ןריפמורַא ךימ יז טעװ ,רימ ךָאנ

 -גייא ןבָאה רַאפ רימ טקנַאד יז .ןדעררעביא ךיז טזָאל *עט'רמוש; ןיימ

 ןוא ּפָא ךיז טגָארט יז .בוט-םוי ןטוג ַא ריא שטניוו ךיא .ריא טימ שינעעז

 ,לשיט ןיימ ייב ןיײלַא ביילב ךיא

 ּפָאק ןופ רימ טכירק -- ?ןענַאד ןופ סױרַא ךיז ןעמ טגירק ױזַאיוװ --

 רעמיצ-לעטָאה םענעזָאלעגּפָא םעד ןיא ןיילַא ןייז ליוו רעוו -- סױרַא טשינ

 ןצעמע טימ ןפערט וצ ךיז ןעגנילעג טרָאפ רימ טעוװ רשפא ? טנוװָא ןצנַאג ַא

 ?עשרַאװ ןופ סורג ַא בָאה'כ ןעמעוו וצ ןדיא יד ןופ

 טכַאל'מ ,טגניז'מ ,טקנירט'מ .רעסערג טרעוו רעמיצ-סע ןיא למוט רעד
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 זַא ןושל-םוטש ףיוא ריא זייוו'כ ןוא ןירענלעק ַא וצ ףור ךיא ,טצנַאט'מ ןוא

 ןביירשרעטנוא לעוו'כ ,גנונעכער ןיימ ןבעג רימ יז לָאז .טַאז ןיוש ןיב ךיא

 רעטנוא ביירש'כ .(ןָאט ױזַא לָאז'כ טגָאזעגנָא רימ טָאה ןירעטײלגַאב ןיימ)

 טשינ ןעמ רָאט סָאד) טלעג-קנירט סלבור לסיב שּפיה ַא טימ גנונעכער םעד

 טקורעגסױרַא ךיז בָאה'כ ןוא (טסואוורעד רעטעּפש טשרע ךיז ךיא בָאה ,ןָאט

 "עווא יד ךיז טניפעג'ס ואוו עיָאפ ןיא ךיילג ,ךעלרָאּפ עקידנצנַאט יד ןשיווצ

 רעייז ןיב'כ זַא גנוגעװַאב ַא טכַאמעג ךיא בָאה ןטרָאד יורפ רעד וצ ."עקלעש

 -רַאפ טָאה יורפ יד ."סורָאלעב; טרָאװ סָאד ןלַאפ טזָאלעג ןוא קירעפעלש

 לטנַאמ ןיימ ןבעגעגסױורַא ךיילג רימ יז טָאה לכיימש ַא טימ ןוא ןענַאטש

 .עכַאּפַאּפ רעד טימ

 ענרָאבָאס וצ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ןַארָאטסער ןופ ןעמוקעגסױרַא ןיב'כ

 טשינ רימ טייג'מ יצ םורַא ךיז קוק'כ ,לעטָאה ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,סַאג

 "רַאפ ןענייז ,סיוא טזייוו ,עלַא .ןשטנעמ ןקידעבעל ןייק טשינ טעז'מ .ךָאנ

 ןוא לסעג קיטייז ַא ןיא ןײרַא-יירד ַא ךיז ביג ךיא ,?גָאט-ןעיורפ, ןטימ ןעמונ

 ,טעשזדנָאלברַאפ בָאה'כ :ץורית ןקיטרַאפ ַא טימ ,ריצַאּפש ַא ףיוא ךיז זָאל'כ

 ?"סורָאלעב; לעטָאה רעד ץעגרע ָאד זיא ואוו

 יד טכײלַאב הנבל עלופ יד זיולב .ןסיורד ןיא רעטסניפ רעייז זיא'ס

 סע ןעק'כ .זָאנ יד ,םינּפ סָאד רימ טעּפישט טסָארפ רענעקורט רעד .טָאטש

 רימ טָאה אלעס סָאװ הפורת רעד ןיא ךימ ןָאמרעד ךיא .ךיוא ןרירפּפָא ךָאנ

 סָאד ןייא טוג בייר ןוא יינש טימ ןפיוה ַא ןָא-םענ'כ .דנַאלניפ ןיא ןבעגעג

 ןעגנַאגעג רעטייוו ןוא לכיטזָאנ ַא טימ ּפָא סע שיוו'כ ,זָאנ רעד טימ םינּפ

 טסירגַאב רע .ןצרַאה ןיא ץעז ַא רימ טיג'ס ,ןגעקטנַא רימ טמוק ןַאמ ַא

 טימ םיא ךיא רעפטנע ,דנלַאפפיוא ךיז ןכַאמ וצ טשינ ידכ ,שיסור ףיוא ךימ

 ,שיסור ףיוא *טנווָא-טוג; ַא

 ךיא גערפ -- 54 ַאיַאקסשטיטסילַאיצָאס וצ ןעמוקוצ ךיא ןעק ױזַאיוװ --

 טלַאק ױזַא ןעוועג זיא'ס ,םיא קנַאד ךיא .געוו םעד רימ טזייוו רע ,ןַאמ םעד

 ,ּפָאק ןפיוא לטיה םענרעטופ םעד טימ ,ץלעּפ ןקידרעטניוו ןייז ןיא ןַאמ רעד זַא

 ךיא ןוא געוו ןייז קעװַא ךיז זיא רע ,טקוקעגנָא טשינ טכער וליּפַא ךימ טָאה

 ,טפרַאדַאב בָאה'כ ואוו סערדַא םוצ ךיילג

 םעד ןעניפעג טשינ ןעק'כ ,ּפָא ךיז ךיא לעטש רעזייה יד ןופ רענייא ייב

 ךיז רַאש ךיא ! ןייז סע זומ ָאד .ןעגנירּפשסױרַא םייב טלַאה ץרַאה ןיימ .רעמונ

 טשינ עז'כ ,רעטסניפ-קָאטש זיא'ס .קישטרָאדירָאק ןרעטסניפ ַא ןיא ןיײרַא

 טשינ ןייטש ביילב'כ .ּפערט ןופ ןמיס ַא ,עשטנעראּפ ַא ןָא-ּפַאט'כ .ןריט ןייק
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 קירוצ ןגירקוצסורַא ךיז ױזַאװ טשינ וליפַא ןיוש עז'כ ,ןיהַא טשינ ןוא רעהַא

 .סַאג רעד ףיוא

 -נוא ןַא ןיא גנַאגנײרַא ןַא ייב ןענופעג ךיז טלָאוװכ יוװ סיוא רימ טמוק'ס

 נַאּפש רעד ןופ טייצ רעשיגַארט רעד ךרוד "םיסונא; ןופ רעלעק-טנורגרעט

 סָאװ טימ -- ןצעמע ןעניפעג ָאי ןליפַא ןיוש לָאז'כ ןעוו ,עיציזיווקניא רעש

 ?ןטסירק ןעניואוו סע ואוו ריט ַא ןיא ןּפַאלקנָא טשינ לעוו'כ זַא רעכיז ךיא ןיב

 ּפַאלק ךיא ,טסייה סָאװ ,יײצילָאּפ רעד וצ ןבעגרעביא דלַאב ךָאד ךימ ןלעוו ייז

 ,קנַאדעג רעד ךימ טקערש --- ? טכַאנייב ריט ןיא ייז ייב

 ,ָאידַאר ַא ןופ ןליּפש סָאד רימ וצ טכיירגרעד שינרעטסניפ רעד ןיא

 טנעװ יד ּפַאט'כ .קיזומ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא קיטכיזרָאפ ךיז רַאש'כ

 -עמַאמ טדער יז .לוק-ןעיורפ ַא רימ וצ טכיירגרעד'ס .ריט ַא ןעניפעג וצ

 ןיוש ךיז ךיא לעװ שידיא ףיוא ןדיא טימ .םעטָא םעד ּפָאיּפַאכ ךיא .,ןושל

 ,ןבעג הצע ןַא

 רעייז ןָא ּפַאלק'כ ןוא טומ טימ ןָא ךיז ךיא םענ ,עקמַאילק ַא ןָא-ּפַאט ךיא

 ,ליטש

 ,ריט טייז רעטייוצ רעד ףיוא ליטש טרעוו'ס .ףיוא טרעה ןליּפש סָאד

 לסיבַא לָאמ סָאד .ןָא-רעדיוו ךיא ּפַאלק ,ןָא-ןטלַאה טייקליטש יד .ךיא טרַאוװ

 | ,רעקרַאטש
 רעטניה ןופ רימ וצ ךיז טגָארט -- ?(ןטרָאד זיא רעוו) *םַאט ָאטק; --

 ,שיסור ףיוא לוק-ןעיורפ ַא ריט רעד

 -- ...דיא רענדָארג ַא ..,.דיא ַא ןיב ךיא .,.טשינ ךיז טקערש ---

 ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז .עשרַאװ ןופ ןעמוקעג טשרע -- ךיא עשטפעש

 ךיא ,רעטסניפ זיא'ס !יקצערָאװד הרש יורפ ָאד טניואוו הריד רעכלעוו ןיא

 ,גנוניואוו ריא ןופ רעמונ םעד טשינ עז

 ךיא רעהרעד ,ןטרַאװ טונימ עכעלטע ךָאנ .ןרָאװעג ליטש רעדיוו זיא'ס

 ןָאךימ טקוק יורפ ַא ,ריט יד ךיז טנפע'ס ןוא לטייק ַא טימ ךיז ןעקרָאּפ ַא

 .ןעמוקנײרַא לָאז כ טנַאה רעד טימ ןָא-רימ טזייוו ןוא טקיטכעדרַאפ

 ,לטעב -ףָאלש ַא ףיוא טציז רעמיצ ןזָאלענּפָא ,ןטכױלַאב-לקנוט ַא ןיא

 ןקוק עדייב .,ןַאמ ַא טייטש שיט ןבעל .,יורפ עטלַא ןַא ,שיט ןטיירגעג ַא ייב

 "עג זיא טנפעעג טָאה סָאװ יורפ יד .ןקילב עקידנגנירדכרוד ןטימ זָא-ךימ

 ,ריט רעד ייב רימ רעטניה ןייטש ןבילב

 -נביוהפיוא טשינ ,יורפ יד רימ וצ טגָאז --- יקצערָאװד הרש ןיב ךיא --

 ? ךימ טכוז ריא -- לטעב ןופ ךיז קיד

 שרעה סָאװ לווירב-עיצַאדנעמָאקער סָאד ריא ךיא גנַאלרעד רעטרעוו ןָא
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 ַא ןָאיטוט יקצערָאװד יורפ .עשרַאװ ןופ טקישעג רימ טימ טָאה רַאילָאמס

 ןגיוא עניימ .לווירב סָאד ןסַאלעג רעייז טנעייל ןוא ןלירב עשַײדָאמטלַא רָאּפ

 ךימ טקוק ,לווירב סָאד ןענעיילרעביא ןכָאנ ,ריא ףיוא טרירטנעצנָאק ןענייז

 :רימ וצ טלכיימש ןוא גנורעדנואווַאב טימ יקצערָאװד יורפ ןָא

 .יישרעה ...רבח רעביל ַא .לווירב סָאד ןעגנערב ןרַאפ קנַאד ַא --

 -בַאי רעביל ןיימ ,לטנַאמ רעייא סיוא טוט ...ןעמַאזוצ טכַאמעגטימ ךס ַא

 סעּפע טעװ ריא -- טייקכעלפעה טימ רימ וצ יז טגָאז --- ? קינָאלבַאי --- ווָאקָאל

 סעּפע ךיוא ,ןעיורפ ,זנוא דובכל ריא טעװ ,בוט-םוי טנייה ךָאד זיא'ס ...ןסע

 ...טיירגעגוצ טשינ רימ ןבָאה סעװַארטָאּפ ןייק ,ךיז טצעז ,ךיז טצעז .ןסינעג

 רעשידיא ַא ,עקירעמַא ןופ שזַא ?טסַאג ַאזַא ףיוא טכירעג ךיז טָאה רעוו

 שיט ןפיוא) ...ןבָאה רימ סָאװ םעד וצ ןעמָאקלעו טנייז ריא ...רעלטסניק

 ,(קינּפורק טימ סרעלעט יירד ןוא טיורב טימ רעלעט ַא טייטש

 ןטָארטעגּפָא טשינ זיא סָאװ יורפ רעד וצ הרש ךיז טדנעוו -- ! הנסא --

 ַא ךָאנ וצ קור .לטנַאמ ןייז טניירפ רעזנוא ןופ רעביא םענ -- ריט רעד ןופ

 ,שיט םוצ ּפוז רעלעט ַא ךָאנ גנערב ןוא לקנעב

 בָאה'כ סָאװ לחומ טייז -- ץרַאה טימ ךיא גָאז -- יקצערָאװד יורפ ---

 "טניירפ רעייא רַאפ קנַאד ַא .קירעגנוה טשינ ןיב ךיא ...ןסע רעייא טרעטשעג

 ךיז בָאה'כ ...גנַאל ןביילברַאפ טשינ ךייא ייב ָאד ןעק ךיא ...טייקכעל

 ...ןטײלגַאב ךימ ןעמ טעוװ ,ירפרעדניא דלַאב ,ןגרָאמ ...טיײרדעגסױרַא םיוק

 ,גנילירט לכימ ...רענדָארג עקינייא טימ ןעז ךיז טלָאװעג רעייז טלָאװ'כ

 ביוא ...ךוב ןשידיא ַא -- הנתמ ַא םיא רַאפ בָאה'כ .., , יקסווָאקייש רַאזַאל

 לעװ ...טיזיוו ןיימ טימ ןָאט סטכעלש ,הלילח ,ךייא ןעק ךיא זַא טקנעד ריא

 ...ןבָאה לביאראפ טשינ לעוו'כ ...ןייגקעװַא ךיילג ךיא

 -- יקצערָאװד הרש טלכיימש -- טשינ ךיז טגרָאז ,טניירפ רעביל --

 "טע ןַא ,ןָא ךימ טקוק ריא יװ ,ןיוש ןיב'כ .ןעשעג טשינרָאג ןיוש ןעק רימ

 עניימ ןענעקיילרַאפ וצ טשינ וליפַא ןיוש רימ טניול'ס ,רעקיצכַא-ןוא-עכעל

 ,טסַאג ןיימ טנייז ריא ? ןבָאה וצ ארומ סָאװ ןיוש ךיא בָאה עשז-סָאװ ..,.ןרָאי

 ..."קָאנושַארטס/, ןקיטסיזמוא ןַא ללכב ,רימ טכוד ,טכַאמ ריא ! טסַאג רעביל ַא

 ןענייז רימ .רעטציא ךיז ןקערש וצ סָאװ טשינ רימ ןבָאה דנַאל ןיא זנוא ייב

 .רעגריב עיירפ ןוא ןשטנעמ עיירפ

 רָאפ רימ רַאפ יז טלעטש -- (שטיװָארעטנַאק) ןיוועל הנסא זיא סָאד ---

 ריא ןָא .רימ טימ טניואוו יז .ריט יד טנפעעג רימ רַאפ טָאה סָאװ יורפ יד

 ,ּפָא ךימ טיה יז .ןעמוקסיוא טנעקעג טשינ ךיא טלָאװ

 רעד ייב ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ --- יורפ רעד וצ יז טגָאז -- הנסא
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 "יואוו ייז ,ןיקסווָאקייש ,ןגנילירט ןָא-גָאז ,טוג ױזַא ייז --- עטפעלּפעג ַא ריט

 רימ זַא ייז גָאז ...סצנַארעמָאּפ יד ךיוא רשפא ,ןענַאד ןופ טייוו טשינ ןענ

 ,טיזיוו ַא טימ רימ וצ ןעמוק ייז ןלָאז . , .ךיז טלייא רע ,טסַאג ןבושח ַא ןבָאה

 ...?גָאט-ןעיורפ, בוט-םוי ךָאד זיא'ס

 -סױהַא ךיז טָאה ןוא עלײשטַאפ ַא ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא טָאה הנסא

 ,ןסיורד ןיא טלייאעג

 רָאפ טלעטש --- ווָאקסַאלּפ לשרעה טניירפ ַא רערעזנוא זיא סָאד ---

 רעקיד'מותשינ ַא ןייטש ןבילבעג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ןַאמ םעד יקצערָאװד הרש

 ,שיט םייב

 ,םכילע-םולש ּפָא ווָאקסַאלּפ רימ טיג -- ןזח רענעזעוועג ַא ןיב ךיא --

 ,רעשזדעינָארג ןיא גנוטייצ רעשידיא ַא ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג ךיוא ןיב'כ

 ,קָאטסילַאיב ןבעל

 טשינ סע טריר רענייק רעבָא ,ןרָאװעג טלַאק רעכיז ןיוש זיא ּפוז יד

 ןופרעד שפנ-תמגע בָאה'כ .ןָא

 -ַאכָאנ קידנענעיילרעביא ,יקצערָאװד יורפ טגָאז -- קינַאלבַאי טניירפ ---

 ןיימ בילוצ טשינ .ןענעייל וצ רעווש רימ זיא'ס -- לווירב סרַאילָאמס לָאמ

 -ניא ןעוועג ךיא ןיב קירוצ רָאי ייווצ טימ ! רעטייוו יאוולה ,ןיינ -- רעטלע

 "עּפָא ןטרָאד ךימ טָאה'מ ,עװקסָאמ ןייק טקישעג ךימ טָאה'מ ,דנילב ןצנַאג

 ךיא -- ?ָאיַא -- רעדנואו רעביא רעדנואוו ןוא ,ןגיוא עדייב ףיוא טריר

 ַאזילע רעד ןיא עשרַאקעטָאילביב סלַא עלעטש ןיימ וליפַא ןָא טלַאה ךיא ! עז

 טשינ רעמ ןיוש ךיא ףרַאד ןרָאי עניימ ןיא ,טסייה'ס .קעטָאילביב-ַאקשעשזַא

 ריא ,רעבָא .ףרַאד ךיא סָאװ ץלַא טימ ךימ טגרָאזרַאפ גנוריגער יד ,ןטעברַא

 טשינ ךיז טליוו'ס .,.טעברַא רעד וצ קירוצ טריטנולָאװ בָאה'כ ,טײטשרַאפ

 .י.ןעקנַאדעג יד טימ ןיײלַא ןביילב

 ןיא טציא ןַארַאפ ןענייז ןדיא לפיוו --- ךיא גערפ --- יקצערָאװד יורפ ---

 ? ענדָארג

 טגָאז ,עיצָאמע ןופ רָאנ ןענעכער ןופ טשינ ,ןטכַארט ןגנַאל ַא ךָאנ

 : סױרַא יז

 ןדיא קילדנעצ עכעלטע ךָאנ ָאד ןענייז סע ...ןדיא 16 רעדָא ,14 ַא --

 סיוא טשינרָאג ךיז ןביג ייז ןופ ךס ַא . ..שרעדנַא ץעגרע ןופ ןענייז ייז רעבָא

 ,עװקסָאמ ,קסנימ ,ענליוו ןיא ָאד ןענייז רענדָארג עכעלטע . . .ןדיא ןענייז יז זַא

 ,טסַאג-וצ ...זנוא וצ לָאמַא ןעמוק עקינייא

 -- הרש ּפָא-טצפיז -- !זנוא ןופ ןרָאװעג זיא תילכת רענייש ַא ,ָאי --

 ןעוו ןעוועג ריא טנייז טלַא יו ? קינָאלבַאי ,ענדָארג רעזנוא ךָאנ טקנעדעג ריא
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 ריא טסייוו סָאװ !ָאי ?18-17 רָאי ַא ?ןיירַא טלעוו רעד ןיא קעװַא טנייז ריא

 "דָארג יד !ּפעק ערעזנוא ףיוא טזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה'ס ןברוח ַא רַאפ סָאװ

 בָאה ךיא .ןייז טשינ לָאמנייק רעמ ןיוש טעו -- ענדָארג עשידיא יד -- ענ

 ךיא ...ערעייט עניימ ...עביל עניימ רעבָא ....םוקמוא םעד טבעלעגרעביא

 ךיז טסעגרַאפ רעטלע ןפיט ןיימ ןיא .ןברוח ןופ טייהלצנייא רעדעי קנעדעג

 זיא'ס ...סָאד רעבָא ...ןעוועג סָאװ סָאד טשינ ןיוש זיא ןורכז רעד ,לָאמַא

 טונימ רעטצעל רעד זיב ןעקנעדעג סע לעוו'כ ןוא חומ ןיימ ןיא טצירקעגנייא

 ,ןבעל ןיימ ןופ

 : ןכייצרַאפ'כ .טלייצרעד יקצערַאװד הרש

 "טיה ןופ ןרָאװעג טרידרַאבמָאב זיא ענדָארג : 1929 ,רעבמעטּפעס רעט1

 ךס ַא רָאג ןלַאפעג ןענייז סע ,ןענַאיװַא-רעל

 .תונברק עכעלשטנעמ

 עשימייה יד .,טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןקַאילָאּפ יד ; 1929 ,רעבמעטּפעס רעט8

 ייז ,עיכרַאנַא יד טצונעגסיוא ןבָאה סענַאגילוכ

 ,ןדיא טעדרַאמעג ןוא טרימָארגָאּפ ןבָאה

 טרישרַאמנײרַא טָאה ײמרַא עשיטעווָאס יד :1929 ,רעבמעטּפעס רעט1

 רעייז ןגירק סעקישטשמָארגָאּפ יד .ענדָארג ןיא

 -יטעווָאס רעד רעטנוא .ףָארטש עטנידרַאפ

 ,םישדח 21 ןעוועג ענדָארג זיא טפַאשרעה רעש

 -רַאפ-ןטַאר םעד טריקַאטַא דנַאלשטיײד-יצַאנ 1941 ,ינוי רעט2

 ,דנַאב

 .ענדָארג טריּפוקָא רעטילימ-יצַאנ 1941 ,ינוי רעט2

 -ימ רעד ןופ גנודלעמ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה'ס

 ,רענעמ עשידיא עלַא; : עדנַאמָאק רעשירעטיל

 ךיילג ךיז ןלָאז ,רָאי 60 זיב 14 ןופ רעטלע ןיא

 "יורג רעד ייב ףיוה-לוש ןפיוא ןעלמַאזפיונוצ

 טעװ ןטרָאד ןופ זַא ןסייהעג טָאה'ס *! לוש רעס

 ,טעברַא ףיוא ןקיש ייז ןעמ
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 : 1941 ,ינוי רל0

 ;{1 ,ילוי

 : 1941 ,טסוגיוא בױהנָא

 : 1941 ,רעבמעטּפעס ףוס

 -ינײּפ עשיטסידַאס יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 -דלעפ רעשטייד רעד ייב .דרָאמ ןוא גנוק

 ןעמ טָאה ,יקסוװָאנַאװיא ףיוא ,עירעמרַאדנַאשז

 טרימשעגסיוא טָאה'מ .טיױוט םוצ ןגָאלשעג

 ןעמַאר וצ ןעגנואווצעג טָאה'מ .ףעניט ןיא

 -טשרעב ןָאצ ןוא ךעלעפעל-ייט טימ יינש םעד

 טָאה'מ ! טיוט --- ןגלָאפסיױא טשינ ןרַאפ .ךעל

 סענַאװ ןיא ןעקנורטרעד ךיוא רעטעברַא יד

 ,רעסַאװ טימ

 "געל ןגָארט ןזומ ןדיא עלַא; :גנונעדרָארַאנ

 רעזייה עשידיא עלַא ;דוד-ןגמ ַא טימ סעט

 "דוד-ןגמ ַא טימ ןרעוו טנכיײצעגּפָא ךיוא ןזומ

 יד ןופ תוירזכא יד טליפרעד טָאה ענדָארג)

 .(ןצעזעג רעגרעבנערינ

 ןעמוקעגנָא זיא *ָאּפַאטשעג ; ןופ גנוליײטּפָא ןַא

 80 טריטסערַא דלַאב ןבָאה ייז .ענדָארג ןייק

 ןוא ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןופ ןָאזרעּפ

 ,ןסָאשרעד ייז

 ַא יװ ןרָאװעג טרעדילגעגנייא זיא ענדָארג

 "עב -- רָאטַאנרעבוג ,דנַאלסור-סייוו ןופ לייט

 ןופ רָאטַאנרעבוג רעקידרעטעּפש רעד) רעק

 .ןדיא רעקסנימ ןופ רעגנערבמוא ןוא קסנימ

 -סיורַא ךיז ןזומ ןדיא עלַא; : גנונעדרָארַאפ

 יד ןופ ,העש עכעלטע ןופ ףױלרַאפ ןיא ,ןעיצ

 ןופ ןוא עװוָאדַאס ,ענרָאבָאס :ןסַאג-טּפיױה

 ,"עקדָאבאלס

 -סייוו רעד ןופ ןעמונעגסױרַא טרעוו ענדָארג

 -ָאּפרָאקניא טרעוו ןוא עירָאטירעט רעשיסור

 רעקָאטסילַאיב ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ,טריר

 ,"ךייר ןטירד, ןיא ,קריצַאב
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 ; 1941 ,רעבמעווָאנ רעט2

 :ָאטעג עטש'רע

 :ָאטעג עטייווצ

 1942 ,רעבמעווָאנ רעט2

 יינש רעסַאנ ַא ןלַאפעג זיא'ס .גָאט רעבירט ַא

 א ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םעד ןגעוו)

 ,(דיל-סקלָאפ

 6 זיב 12 ןופ ןדנוטש יד ןיא; : גנונעדרָארַאפ

 ערעייז ןזָאלרַאפ ןדיא עלַא ןזומ טכַאנרַאפ

 ,?ָאטעג ןיא ןביײלקנײרַא ךיז ןוא ןעמייה

 ,לוש רעסיורג ןוא יקסנעליוו ןשיווצ ,ףיוה-לוש

 םורַא לקירב ןזיב ,ענרָאבָאס ,עוװָאקמַאז ןשיווצ

 -תיב ןטלַא םעד ןסָאלשעגנייא ,לכייט-עקיזרוי
 ,םלוע

 ,יקסמילַאזורעי ןופ טייז רעד ףיוא ,עקדָאבאלס

 -ַאק 'סקופ ןוא סעשטיווָאדיײרפ ןסָאלשעגנייא

 "-ןַאב ןוא טקַארט רעלדיקס ןשיװצ  סעמרַאז

 -ָאמ; עכעלטסירק יד ןוא עקנאלוהַאּפ ,ןיילג

 ."סעקליג

 ןבָאה'ס ואוו ,סָאטעג יד ןופ חטש םעד ןיא

 "גנע רעטסערג רעד ןיא ,טניואוועג רעירפ

 ךיז ןבָאה ,תושפנ טנזיוט 10 עּפַאנק ,טפַאש

 יד .תושפנ טנזיוט 22 רעביא ןבילקעגניײרַא

 ַא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענייז סָאטעג

 ןופ טכַאװַאב ןוא ןטָארד עקיכעטש ןופ םיוצ

 .עירעמרַאדנַאשז רעשטייד

 ןביײרטניײרַא ןכָאנ םורַא רָאי ַא ןיא טקנוּפ)

 .(סָאטעג יד ןיא ןדיא יד

 גנוטלַאװרַאפ יד רעביא טמענ יָאּפַאטשעג; יד

 רעשירעדרעמ רעד רעטנוא ,סָאטעג יד ןופ

 ,רעלצניר ,ָאזיוו :םיחצור יד ןופ טכיזפיוא

 ,סילערע ןוא טַאש

 -דָארג רעטניה רעטעמָאליק 5 ,ןיסַאבלעק ןיא

 "עזעוועג ַא ,טייז רעטָאטשרעּפ רעד ףיוא ,ענ
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 : 1942 ,רעבמעווָאנ

 : 1942 ,רעבמעצעד

 ךיז ןבָאה ,ענעגנַאפעג-סגירק רַאפ רעגַאל רענ

 ןיסַאבלעק .ןדיא טנזיױט 28 ךרעב ןענופעג

 ןטרָאד ןופ .רעגַאל-טיזנַארט רעד ןעוועג זיא

 רעד ןופ ןדיא יד טקישעגרעדנַאנַאפ ןעמ טָאה

 -שיוא ,עקנילבערט ןייק טנגעגמוא רענדָארג

 ןופ טנַאדנעמָאק רעד .קענַאדיײימ ןוא ץיוו

 חצור רעד ןעװעג זיא רעגַאל רעניסַאבלעק

 .רעלצניר

 ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןענייז סָאטעג עדייב

 -רַאדנַאשז ןוא *ָאּפַאטשעג, ,טייל-*.ס.ס; ןופ

 ןיסַאבלעק ןופ ןדיא יד ןבירטעג טָאה'מ ,ןעמ

 יד ןבָאה טגָאזעג .טיױט םוצ טרָאד ןופ ןוא

 ,טעברַא ףיוא ייז ןעמ טקיש סָאד זַא סיצַאנ

 -סנַארט עשידיא יד רַאפ ןלעטשוצ טגעלפ ןעמ

 טגעלפ ןעמ .סַאלק עט2 ןיא ןענָאגַאװ ןטרָאּפ

 טימ טױרב געװ ןפיוא ןבעגטימ וליפַא

 ...ןדיא יד ןרַאנרַאפ וצ ידכ ,טשרואוו

 -ַאדיװקיל יד ןעמוקעגרָאפ זיא קיטייצכיילג

 ןופ טנגעג רעד ןיא 2 רעמונ ָאטעג ןופ עיצ

 "עג טריפעגסיױרַא ןענייז ןדיא יד .עקדָאבַאלס

 ץיוושיוא ןייק ןטרָאּפסנַארט יירד טימ ןרָאװ

 .עקנילבערט ןוא

 ,ףיוה-לוש ןפיוא ,ָאטעג רעטשרע רעד ןיא

 "נייא רעבָא זיא סע ...ליטש ןעוועג ךָאנ זיא

 לָארטנָאק עטסגנערטש יד ןרָאװעג טריפעג

 ,ָאטעג יד ןזָאלרַאפ ןענעק טשינ לָאז רענייק זַא

 "דָארג יד ןיא ןדיא טנזיוט 22 רעכעה יד ןופ

 10 ךרע ןַא ןבילברַאפ ןענייז סָאטעג רענ

 ןיא ןדיא טנזיוט 28 יד ןופ .תושפנ טנזיוט

 ,ןדיא טנזיוט 4 זיולב --- ןיסַאבלעק
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 : 1942 ,רעבמעצעד רעט9

 : 1943 ,רַאונַאי רעט8

 ,טנגעגמוא רענדָארג ןופ ענעבילברַאפ עלַא

 ,ןיסַאבלעק ןיא ןענופעג ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו

 ָאטעג רענדָארג ןיא טריפעגרעבירַא ןרעוו

 ,סנייא רעמונ

 -ץיּפש טימ ,סעקיײגַאנ טימ ,םיחצור עשטייד

 "עג ןבָאה ,ןסקיב ןופ סעבלָאק טימ ,ןטור

 ןעיורפ ,טייל עטלַא ,רעדניק : ןדיא יד ןבירט

 עװָאקמַאז ךרוד ,טנעה יד ףיוא ךעלעפוע טימ

 ןטעלעקס עסעװרָאב ,ענעסירעגּפָא יד .סַאג

 ןעגנואווצעג ןענייז ,רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג

 וצ ,טיוט ןופ גנואָארד ַא רעטנוא ,ןרָאװעג

 ,.,"לדיפ ןטימ לדיא; :לוק ַא ףיוא ןעגניז

 זיאס ..."*רָאי עטוג ןביז עניימ ןענייז ואוומ

 טָאה סָאװ ןעלמיה יד וצ גנַאזעג ַא ןעוועג

 .ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד טרעווילגרַאפ

 ןדיא טנזיוט 10 עּפַאנק טימ ָאטעג רעד ןיא

 ןדיא טנזיוט 4 יד טשטעװקעגניײרַא ךיז ןבָאה

 ,ןיסַאבלעק ןופ

 רעקיזָאד רעד ייב ."טנזיוט 10 ןופ עיצקַא;

 "דָארג ןופ ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןענייז עיצקַא

 סָאװ ,ןָאזרעּפ טנזיוט 10 ךרע ןַא ָאטעג רענ

 "ייוו רעד .ןסַאג יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה

 יד ןופ טולב ןטימ טיור ןעוועג זיא יינש רעס

 ןייז רבקמ .עטעדנואוורַאפ ןוא ענעסָאשרעד

 םיפוג יד .טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה םיתמ יד

 .ןעָארק עצרַאוװש ןופ ןרָאװעג ןסערפעצ ןענייז

 טביולרעד ןעמ טָאה םורַא ךָאװ ַא ןיא טשרע

 ןטלַא ןפיוא הרובק וצ םיגורה יד ןעגנערב וצ

 עיצקַא? רעד ךָאנ .אפוג טָאטש ןיא םלוע-תיב

 ענדָארג ןיא ןבילברַאפ ןענייז ,"טנזיוט 10 ןופ

 טנזיוט ייווצ רעביא ןוא ?עלַאגעל, טנזיוט 3

 -ַאב ןעוועג ןענייז עכלעוו .,?עלַאגעלמוא;

 ,..ןטלַאה
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 טנגעגמוא ןוא ענדָארג ןופ ןדיא עלַא טשינ

 ַא .הטיחש רעד וצ ףָאש יוװ ןעגנַאגעג ןענייז

 יד ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא ייז ןופ לָאצ

 יד ןופ ןעגנורּפשעג ןענייז ייז ,ןטרָאּפסנַארט

 ןופ ןליוק טימ טלגָאהַאב ייז ןעמ טָאה ,ןענַאב

 "עג ןבָאה ענעבילבעגנבעל יד .ןסקיב-ןישַאמ

 קידנקידייטרַאפ ןלַאפעג ןוא ןדלעה יו טפמעק

 ,דובכ ןשידיא םעד

 -קֶא רעשטייד רעד תעב ,1942 רָאי ןיא ךָאנ

 -רַאפ ןעוועג ענדָארג ןופ טנגוי יד זיא ,עיצַאּפ

 "דנַאטשרעדיװ רענײמעגלַא רעד טימ ןדנוב

 טשרע טריזינַאגרָא ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב

 טעדנירגעג טלָאמעד זיא'ס .טייצ רענעי וצ

 -ינַאגרָא עשידיא עשידרערעטנוא ןַא ןרָאװעג

 ,סיצַאנ יד ןגעק ךיז ןקידיײטרַאפ וצ עיצַאז

 -ַאב רעשיצולח רעד ןופ בור סָאד --- םירבח

 ןלַארטנעצ ַא טעדנירגעג ןבָאה --- גנוגעוו

 טימ סָאטעג יד ןדנוברַאפ טָאה סָאװ טקנוּפ

 -רעדיוו ןטקיניײיארַאפ ַא ןלעטש וצ ןַאלּפ םעד

 ךס ַא ןלַאפעג ןענייז סע .אנוש ןגעק דנַאטש

 ,עקנילבערט ןייק געוו ןפיוא ןדלעה רענדָארג

 -ַאנ יד טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה ןדיא יד ןעוו

 ,ןרַאברַאב-יצ

 -עגנגעקטנַא ךיז ןבָאה ןדיא רענדָארג לָאצ ַא

 "רעד ןבָאה ייז .אפוג עקנילבערט ןיא טלעטש

 ןענייז ןוא רעטכעוו ןשיניַארקוא רעייז טעגרה

 יז ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןֿפָאלטנַא

 יד ןיהַא ןעגנערב וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז

 .עקנילבערט רעגַאל-דרָאמ םעד ןגעוו העידי

 רענדָארג יד ןעמונעג ןבָאה ליײטנָא ןקיטכיוו ַא

 -ַאיב רעד ןופ דנַאטשפיוא םעד ןיא טיילעגנוי

 "וקעגמוא ןענייז ייז ואוו ,ָאטעג רעקָאטסיל

 ,ןדלעה יו ןעמ
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 : 1943 ,ץרעמ רעט2

 יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה רענדָארג ךס ַא

 ,רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןעייר

 המקנ ןוא סיצַאנ יד ןגעק טפמעקעג ןבָאה ייז

 טולב ןסָאגרַאפ-קידלושמוא םעד רַאפ ןעמונעג

 ,קלָאפ ןשידיא ןופ

 יד ןבירשרַאפ ןבָאה לטיּפַאק ןשיאָארעה ַא

 יו עטלעטשרַאפ .ךעלדיימ עשידיא רענדָארג

 -עג ןוא ןעוועג בירקמ ךיז ייז ןבָאה ,*רעירַאק

 ןיא ןדיא יד וצ תועידי ןוא עיצינומַא טכַארב

 יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןוא סָאטעג יד

 "דָארג ןופ רעדניק עניילק יד וליפַא ,רעדלעוו

 ,םיחילשיָאטעג יו טפמעקעג ךיוא ןבָאה ענ

 "נוא ןשירעפמעק םעד ןדניברַאפ ןגעלפ ייז

 ,טלעוו רעכעלרעסיוא רעד טימ טנורגרעט

 ןענייז ("עלַאגעל;) ןדיא טנזױט עטצעל יד

 ,לוש רעסיורג רעד ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירַא

 ןטרָאד ןופ ךיז טָאה ירפרעדניא רעגײזַא 1

 ףָאש יו ןבירטעג .דליב םַאזיורג ַא ןביוהעגנָא

 םוצ לסעג-עקטַאי םעד ךרוד ,הטיחש רעד וצ

 ןופ ןוא ,ירַאטָאב-ץַאלּפ ייברַאפ ,רעױט-ָאטעג

 ,יקסווָארדנַאסקעלַא ,יקסיײצילָאּפ ךרוד ןטרָאד

 -עגנָא ,גוצ-םישודק רעד טּפעלשעג ךיז טָאה

 רעשטייד רעד ןופ טנַאדנעמָאק םעד ןופ טריפ

 ןופ .דרעפ ַא ףיוא קידנטייר ,ײצילָאּפ-ץוש

 -עגנָא ,ָאטױא-טסַאל ַא ןרָאפעגכָאנ זיא ןטניה

 ,ךעלרעדניק ןוא עקנַארק ,םינקז טימ טקַאּפ

 ,ענדָארג ןופ גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד

 ייב ןסעזעג ןענייז ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןופ םינכש

 רעכעד ףיוא ,ןענָאקלַאב יד ףיוא ,רעטסנעפ יד

 -ייז רעפרעד יד ןופ וליפַא ,רעמייב ףיוא ןוא

 -ּפשמ ערעייז טימ םירעיוּפ יד ןעמוקעגנָא ןענ

 ךעלעגעוו ערעייז ןיא ןסעזעג ןענייז ייז .תוח
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 יד ןופ שרַאמ-טיוט םוצ טקוקעגוצ ךיז ןוא

 וצ ענעגנואווצעג ,ענדָארג ןופ ןדיא עטצעל

 -לזמ ,הלכ-ןתחק ,תוחוכ עטצעל יד טימ ,ןעגניז

 -טסירק יד ..."לדיפ ןטימ לדיאק ...?בוט-

 ,טרידָאלּפַא ןוא טכַאלעג ןבָאה םינכש עכעל

 יד טריּפַארגָאטָאפ ןבָאה "רעגיז; עשטייד יד

 יד טײלנַאבסױרַא טָאה סָאװ עיצַארטסנָאמעד

 טקַאּפרַאפ ,עיצנַאטס ענרַאװָאט רעד וצ ןדיא

 ןפיוא ,ןָאגַאװ ַא ןיא תושפנ 90780 ןרעוו וצ

 ,םשה-שודיק ףיוא --- טיוט םוצ געוו

 -סױרַא ןעמ טָאה לַאזקָאװ רענדָארג םעד ףיוא + 1943 ,ץרעמ רעט3

 :דליש עסיורג א ןעגנאהעג

 *! ןייר-ןדוי --- ָאנדָארג;

 לדיפ ןטימ לדיא

 ןיימ :ןעז ךימ ןעמוקעג ָאי ןענייז ריע-ינב רענדָארג עניימ ןופ עקינייא

 -נַארק ַא ,רערעל ַא זיא רע) יקסווָאקושז המלש ,"ןקותמ רדח;? ןופ רבח-לוש

 יקסװָארּפעינ ַארָאד ,ַאשַאי ןַאמ ריא טימ ץנַארעמָאּפ ַאינָאס :(שטנעמ רעק

 יקסווָאלקש דוד ,(רעטַאעט-טָאטש רענדָארג ןופ רָאטיזיװקער םעד ןופ יורפ)

 רעליּפשיױש רעד ,רעװַארב אנח ,(יקצענעמַאק ןזח טימ רָאכ ןיא ןעגנוזעג)

 ,לקינייא ןַא סרעיקשיפ קישטרַא) יקסרעזעי עלייב יורפ ןייז טימ גנילירט לכימ

 (ענדָארג ןיא ךיוא ןענייז ךעלקינייא ייווצ טימ ןוז סגנילירט

 יורפ ןייז) יקסווָאקייש רַאזַאל ךימ טָאה *סורָאלעב, לעטָאה םוצ טײלגַאב

 ,(ןירַאּפ ןיא ןענייז רעדורב ןוא רעטסעװש ריא .שטיוװָאמַארבַא עקטיא זיא

 ןבעווש ןגיוא עניימ רַאפ ןוא טעב ןפיוא ץיז ךיא ,ןָאטעגסיױא ךיז בָאה'כ

 ןיא .ענדָארג ןופ ןסַאג יד ףיוא ןשרַאמ-טיוט יד ןופ רעדליב יד ץלַא ךָאנ

 :גנַאזעג עקידניירש-למיה סָאד ןרעיוב וצ ףיוא טשינ טרעה ןרעיוא' עניימ

 ,רעייפ ַא יו טנערב ּפָאק ןיימ ...!בוט-לזמ ,הלכ-ןתח ...לדיפ ןטימ לדיא

 ?רעהַא ןעמוקעג ךיא ןיב סָאװ ךָאנ ...ןעמענַאב טשינ סע ןעק חומ ןיימ

 טימ טצירּפשַאב ,ענדָארג טָאטש-הטיחש יד ןקוקנָא ןענעק ךיא לעװ ױזַאיװ

 ןיימ ,ךעלרעדניק ערעייז ,רעדירב ןוא רעטסעוװש עביל עניימ ןופ טולב םעד

 ,אנדרוח "םירוביגה ריע; -- השודק הליהק רעצנַאג רעד ןופ ןוא החּפשמ

 !? "ינודא רה;
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 יד חומ ןיימ ןופ ןביירטרַאפ טשינ ןעק'כ רעבָא ,ןפָאלשנייא ריבורּפ'כ

 ןטימ לדיא :גנַאזעג סָאד ןוא ץרַאה ןיימ ןרעבגע סָאװ רעדליב ערַאמשָאק

 ,..לדיפ

 רעדורב ןיימ הטיחש רעד וצ טריפעג ןעמ טָאה טורשרַאמ ןכלעוו ףיוא

 סָאװ דליב עכעלסעגרַאפמוא סָאד ןורכז ןיימ ןיא ףיוא טמוקיס ? ןעלוולעוו

 א ןבירטעג ןעלוולעוו טָאה'מ ןעוו ,דניק סלַא ,ןעזעג ןבָאה ןגיוא עניימ

 ַא ...לַאזקָאװ רענדָארג םוצ געוו ןפיוא ּפַאטע ןטימ ,ןטייק ןיא ןטדימשעג

 10 ...טסָאּפערק רעגרובלעסילש ןיא עגרָאטַאק רָאי 10 ףיוא רעטּפשמרַאפ

 "עג טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעד ....עיצולָאװער ...ריביס ךָאנרעד ....רָאי

 ...טגיז

 יױרפ ןייז טימ ,געוו ןקיבלעז םעד ףיוא ,רעדיו םיא ןעמ טביירט טציא

 "ןתח : ןעגניז ייז ...טיוט םוצ ..,.ךעלרעדניק ערעייט ערעייז טימ ,עשטייח

 סלװלעװ רימ טרעיױב ּפָאק ןיא ,.,לדיפ ןטימ לדיא ...!בוט-לזמ ,הלכ

 :(1920 רָאי ןיא ענדָארג ןיא ךוזַאב ןיימ תעב) רעטרעוו

 ןוא ןביולג וצ טסייג ןיימ רעבָא ,ףוג ןיימ טקינײּפעג ןעמ טָאה רעירפ;

 ?ןביולג ..,.ןטכינרַאפ טנעקעג טשינ םירוסי עטסערג יד ןבָאה סָאד --- ןפָאה

 ןטימ לדיא ...ןעמעוו ףיוא ? סָאװ ףיוא --- ? ןפָאה ? ןעמעוו ? סָאװ ןיא --

 ,..!בוט-לזמ ,הלכ-ןתח ...לדיפ

 וט'כ .לעטָאה ןיא ןרעדור ןיוש ךיז טמענ'ס .גָאטרַאפ םעד םיוק בעלרעד'כ

 "רעד ךיז רימָאל ,רימ ךָאנ ןעמוק טעוװ ןירעטײלגַאב ןיימ רעדייא .ןָא ךיז

 ,ךיא סילשַאב -- ...ןיײלַא ...סַאג ןיא ןגירקסורַא לייוו

 ,עוטַאטס עוויסַאמ ַא טייטש טַארטסיגַאמ ןבעל לדנטרעג ןיא .ענרָאבָאס

 טמוק יװ) ןילַאטס ףעזָאי ןופ ,טינַארג ןצרַאװש ןופ לַאטסעדעּפ ַא ףיוא

 "ענג טשינ רעמ ןיוש ךָאד ןעמ ןעק דנַאלסור ןיא -- ךימ טרעדנואוו -- ? סע

 ןופ ןעוטַאטס ייווצ ךָאנ ָאד ןענייז טָאטש ןיא ,(? םיא ןופ רכז ןייק ןעניפ

 ףיוא ךיוא ןעייטש ערעדנַא יד) ןענינעל ןופ ענייא זיולב ןוא ןענילַאטס

 ?טמיטשעג שיטסינילַאטס ץלַא ךָאנ ןעמ זיא ענדָארג ןיא .,(טינַארג ןצרַאװש

 גָאר רעצנַאג רעד טלעפ לסעג עשרעלקומש ןוא ענרָאבָאס ןופ גָאר ןפיוא

 ...ןוָאלעגּפָא זיא ןגעקטנַא (רָאבָאס) עווקרעצ עשיסור יד .רעזייה יד טימ

 ...לָאישטשַָאק-ינרַאפ רעשיליוּפ רעד טָאה םינּפ ןבלעז םעד

 -ךמע ערעייט יד ןעמוקעגניהַא ןענייז ואוו ,טסוּפ זיא רַאװלוב ןפיוא

 ןעמ טעז סעקישטשָאוװזיא טימ סעקשזָארד ןייק .ץרַאה סָאד טנייוו --- ? ןדיא

 ,ןגיוא יד רַאפ טשינ

 יד ןופ רכז ןייק ,טָאטשרעּפ -- ךיא עזרעד ,רַאװלוב ןפיוא קידנעייטש
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 -רָא-עדנַאמָאק-ענרַאשזָאּפ ןטימ טליפשעג בָאה'כ ואוו) ןעמָארק-יקצַארטַאמ

 .(רעטסעק

 טשינ לָאמנייק יוװ --- ?קרַאמ רעיינ ןוא רעטלַא רעד ? ףיוה סנַאמגערב

 .ייןעוועג

 ,עקשטיא -- ןּפיל עניימ ןעשטּפעש -- ערעייט רעטסעווש ,עקוװַאלס ---

 ...לדיפ ןטימ לדיא ...1 ריא טנייז ואוו ,ערעייט ךעלרעדניק

 רעמוטש רעד -- עמרוט עשירָאטסיה יד ,עקסייצילַאּפ ,סַאג רעלדיקס

 -- טפַאשרעה רעשיליוּפ ןוא רעשירַאצ רעד ןופ ךָאנ ןייּפ ןשידיא ןופ תודע

 ...טייטש עמרוט יד

 יד ,עלחר ,לרעטסעווש ןיימ ואוו לביטש-םעדיוב ןטימ עקזייה יד ךוז'כ

 ,טניואוועג טָאה ,המשנ עבלַאה

 ןייד לחומ ייז !לשרעה !ךעלרעדניק !ערעיײט לרעטסעווש ! עלחר --

 ןופ ,טלעוו רעיינ ַא ןופ טמולחעג ,ךעבענ ,טסָאה ! רעגָאװש םענעבילבעג-ןבעל

 ...לדיפ ןטימ לדיא ,,.םולש ןוא טייקיטכערעג ,טייקכעלרעדירב

 רעקיטולב רעד ןופ ןמיס ןייק .ןעוועג יו ץלַא זיא עקדָאבאלס ףיוא

 ,2 רעמונ ָאטעג

 ןעמוקסיורַא ןלעװ טָא-טָא זַא רימ ךיז טכוד'ס .סעקזייה יד ןשיווצ ךוז'כ

 ...לדיפ ןטימ לדיא ...רעדניק יד ,עטנעי יורפ ןייז ,עקייש רעדורב ןיימ

 ןבָאה ייז ...טכַאדרַאפ טימ ןָא ךימ ןקוק סרעניואוונייא עכעלטסירק יד

 יד טריפעג טָאה'מ ןעוו ,לקַאטקעּפס ןקיטולב םעד ייב ָאוװַארב טשטַאּפעג ךיוא

 ?הטיחש רעד וצ ענדָארג ןופ ןדיא עקילייה

 ךָאד טָאה ָאד .לַאזקָאװ םעד ייברַאפ עיניל"ןַאב רעד טימ ךיז זָאל'כ

 ןסָאגעגסיוא טָאה טנגוי רענדָארג יד ואוו *יװָאביל-ַאײלַאק יד ןייז טפרַאדַאב

 זיא חטש ןצנַאג םעד ףיוא ...עטרעשַאב ערעייז וצ ןליפעג-סעביל ערעייז

 ,תויח עדליוו ןטלַאהעגפיוא ןרעוו ןטרָאד !ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז ַא ןטרָאד רָאג

 -ןשטנעמ רעד יבגל ןשינעפעשַאב עטסדלימ יד ךָאד ןענייז ייז ? תויח עדליוו

 ! היח

 ,יקסווָאקייש רַאזַאל זיא "ץעינירעווז, ןופ רעעזפיוא רעד

 ,טיוברַאפ זיא (ןטרָאג:טָאטש) "דָאס יָאקסדָארָאג; ןרעטניה טנגעג יד

 .יקסרעזעי עלייב יורפ ןייז טימ גנילירט טניואוו סַאג-סקרַאמ לרַאק ףיוא

 ץיוושיוא ןופ רעגַאל-דרָאמ םעד ןיא ןברוח םעד טבעלעגרעביא טָאה עלייב

 ייז ליוו'כ ,ייברַאפ ייג'כ .(...ןריולרַאפ יז טָאה רעדניק יד טימ ןַאמ ריא)

 ...ןרעטש טשינ

 סלַא טירט עטשרע עניימ טלעטשעג בָאה'כ ואוו ,רעטַאעט-טָאטש םייב
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 שַאכ םהרבא ,לקניפ ןועמש טימ ןעמַאזוצ ,עּפורט-רעדניק רעד טימ רָאטַאמַא

 -עשט ןופ "רעטסעווש יירד; ןעמ טליּפש ,ענדָארג ןופ רעדניק ערעדנַא יד ןוא

 ,ווָאכ

 "ַאטס ןופ עוטַאטס עסיורג ַא טייטש רעטַאעט םוצ גנַאגנײרַא םייב

 ,..טינַארג ןצרַאװש ןופ עמרָאפטַאלּפ-לַאטסעדעּפ ַא ףיוא ךיוא ,ןעניל

 לפיוו ,יוא .טיינשרַאפ ןוא ןריורפרַאפ זיא ,ןבעלרעד ,עקלַאכירב יד

 ...רימ ןיא טקעװרעד עקלַאכירב יד תונורכז

 עלעקזייה רעד ןיא ךיז טניפעג (עווָאדַאס ,יקסווָאיװַארומ) ַאװָאקשעשזָא ףיוא

 עשרַאקעטָאילביב יד .,ןעמָאנ ריא ףיוא קעטָאילביב יד ,ַאקשעשזָא ַאזילע ןופ

 ,יקצערָאװד הרש זיא

 ?ייז ןשיווצ ןדיא ךיוא ןענייז ,ןסַאג יד ףיוא ןשטנעמ ךיז ןזייװַאב'ס

 טמענ רע .סובָאטיױא ןַא ןָא טרָאפ סע .יאדװַא טעברַא רעד וצ ,ךיז טלייא'מ

 ,ןסַאג טּפיוה יד רעביא טריסרוק ליבָאמָאטױא:ײײצילָאּפ ַא ,ןרישזַאסַאּפ ףיוא

 : טנרָאװעג טרעוו רעכליה ַא ךרוד

 -ָארט ָאד ןענייז םעד ףיוא !סַאג ןטימניא טשינ טריצַאּפש ,רעגריב ---

 ...!ןלַאנגיס-קיפַארט יד רעביא סטרַאװ !קיטכיזרָאפ טייז !ןרַאוט

 ואוו ,"סורָאלעב, לעטָאה ןופ טנגעג רעד ןיא ןזיײװַאב וצ טשינ ךיז ידכ

 יד טימ ךיז ךיא םענרַאפ ,רימ ךָאנ ןעמוק רעכיז טעוװ ןירעטײלגַאב ןיימ

 .ןַאמעינ םוצ ןטרָאד ןופ ןוא רַאװלוב םוצ קירוצ ןסָאג עקיטייז

 ןופ ןוא וצ ךַאלפ ןפיוא ןעייג ןשטנעמ .ןריורפרַאפ זיא ןַאמעינ רעד

 יוװ ,זייא ןפיוא ןַאמעינ םעד ןענַאּפשוצרעביױַא רערעכיז ליפ'כ .טָאטשרעּפ

 גרַאב םוצ ןגיוא עניימ ךיא טכיר שיטַאמָאטיױא ...קירב-רעקרַאפ רעד טימ

 גרַאב ןופ דנַאר ןפיוא .לוש רעטָאטשרעפ עטלַא-רוא יד ןענַאטשעג זיא'ס ואוו

 טימ הרוש עצנַאג ַא ןגיוא עניימ רַאפ סיוא טסקַאװ קירב-ןַאב םענרעזייא ןזיב

 , ..םינּפ-עמרַאזַאק ןייא ייז ןבָאה עלַא .רעזייה

 יד ךוז'כ .ךָאנ ןעייטש סעקזייה עסיוועג ,טשינ ךיא ןעקרעד טָאטשרעּפ

 ,עביל-ענייש יורפ ןייז ,עקטָאמ רעדורב ןיימ טניואוועג טָאה'ס ואוו עקזייה

 ,..לדיפ ןטימ לדיא ...רעדניק יד

 ,ךימ טלַאהרַאפ'מ .,ןיסַאבלעק ןייק געוו ןקיטולב םעד ףיוא ךיז זָאל'כ

 םוא ךיז רעק'כ .עזַאב עשירעטילימ ַא זיא'ס --- ןיהַא ןעמוקוצ טשינ רָאטימ

  .םלוע-תיב רעטָאטשרעפ םייב ןייטש ביילב ןוא קירוצ

 "רבק וצ ןעמוק וצ ןעוועג טרעשַאב זיא ךייא ,ןדיא רענדָארג עקילייה ---

 זיא ןייבעג רעייא ואוו שטָאכ טסייוו'מ ...ןעייטש תובצמ יד ...לארשי

 ...ןעמוקעגניהַא
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 ,קירב רעד ךרוד ןיירַא טָאטש ןיא קירוצ ייג'כ

 ,םורַא ךעלסעג יד ןופ טשינ וליפַא ,ָאטשינ רכז ןייק זיא לָאדָאּפ ןופ

 ,קיסיילפ ןעמ טעברַא ,ןַאמעינ םייב ,יירעיורב-ריב רעד ןיא

 יי סעװעטסוּפ'ס רעבָא ,טייטש קירבַאפ-ןסָאריּפַאּפ סיקסוועשערעש

 יװ ,ןרעיױמ סווָאגניליש רעטעפ ןיימ ,רעיומ סווָאקמַאז .,סַאג עװָאקמַאז

 "נזיוט רַאפ רעטנעצ-רוטלוק ַא ןעיוב ןטרָאד טייג'מ) דרע רעד ןופ טשיװעגּפָא

 .(? 16 -- 114 -- ?ןדיא לפיוו) ןשטנעמ רעט

 טָאה עמַאמ ןיימ ואוו זיוה סָאד ייברַאפ ךיא ייג סַאג עװָאקמַאז ףיוא

 ןיא טיזיוו ןצרוק ןיימ ףיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו) ןעלוולעוו טימ טניואוועג

 רימ טָאה יװ .רעיוט ןיא ןײגוצנײרַא ץרַאה סָאד טשינ בָאה'כ ,(1920 רָאי

 : רעגַאל ןשיכיירטסע ןיא ַארָאד עצינעמילּפ ןיימ טגָאזעג

 טשינ ןבָאה ןגיוא עריא .תקידצ ַא ןעוועג זיא (עמַאמ ןיימ) עבָאב יד --

 .ייןעקמייח ריא ןופ טדערעג רָאנ טָאה יז . . .ףוס ןקיטולב םעד ןעזעג

 ...בוט"לזמ ,הלכיןתח !ָאד ןיב'כ ,ערעייט עמַאמ ,ןעמוקעג ןיב'כ --

 ,ךיוא םערוט רעד .טייטש ענרַאשזָאּפ יד

 .ייומ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא (סָאלש) *קָאמַאז; רעטלַא רעד

 רעשיסור-סייוו רעד ןופ ןדלעה יד וצ רעמיצ ַא טעמדיוועג ךיוא זיא ןטרָאד

 יד :ןדלעה עשידיא יד ןופ רעדליב ךיוא ןעגנעה טנעוו יד ףיוא ,קילבופער

 .יקסווָאקייש רַאזַאל ןופ דליב סיורג ַא ןוא ,שטיװָארדנַאסקעלַא רעדירב

 ךעלעדנייטש

 בָאה ָאד .ףיוה-לוש ןיא ןיירַא ךיז ךיא יירד ץרַאה קידנּפַאלק ַא טימ

 ןיא ,הבישי רעד ןיא טנרעלעג ,טכַארברַאפ ןרָאי-רעדניק עניימ ךָאד ךיא

 !לוש עסיורג יד זיא טָא ןוא ...יקצענעמַאק ןזח םייב ,"הרותה-רעש.

 ...דַאלקס ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא שודק-םוקמ רעד

 עסיורג טלָאמ ןעמ ואוו עילעטַא ןַא זיא ,לייט-הבישי רעד ןיא ,ןביוא ןפ

 ,ךיורבעג ןשיטָאטש ןרַאפ ןדליש

 ,ףיוה-לוש ןפיוא ךיוא יװ ,ענדָארג ןיא םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עלַא ןופ

 ...ןטסירק ןעניואוו סע ואוו תוריד טעווערטסיײמעגסיוא ןעמ טָאה

 ,ליורג ַא ןָא ךימ טּפַאכ'ס ,לסעג-ןימלע-תיב ןיא ןיירַא ייג'כ

 סע ןוא סעקזייה טימ טיױברַאפ ןצנַאגניא זיא םלוע-תיב רעטלַא רעד

 ...ןטסירק ןטרָאד ןעניואוו

 זיא ה"ע עטַאט ןיימ ואוו שודק-םוקמ םעד ןיא ,םדא-ייח ןסיורג םעד ןיא

 .י.ןטסירק ןעניואוו ,ןרָאװעג הוצמירב ןיב ךיא ואוו ,ארוק-לעב ןעוועג
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 ...קָאטש ַא ךָאנ ףױרַא טיוב'מ .טייטש "ענעיליסעמער, יד

 .י.ץישזדנַארג ןייק געוו ןטקעריד א ןעמ טיוב דָאס סיײריכרַא ןופ

 ...קיטעט ןזיא גרַאב סיקצולס ףיוא יירעיורב יד

 ,רעזײה-עמרַאזַאק טימ טיוברַאפ זיא טלעוװ-יינ ןופ דלעפ עצנַאג סָאד

 ,ןטרָאד טניואוו'מ

 ןייטש ביילב'כ ןוא םלוע-תיב םעיינ םוצ ךיז רעטנענרעד'כ

 ,בלַאה ןבילבעג זיא רעיוט-םלוע-תיב םעד ןופ

 ןייא זילב ןבילבעג זיא ,גנַאגנײרַא םייב דלַאב ,לביטש-הרהט םענופ

 ,טייטש'ס רעבָא .טנַאװ

 ץרַאה סָאד זַא ליפ'כ ןוא םלוע-תיב ןופ רעיוט ןבלַאה םעד ךרוד ייג'כ

 טרָא ןופ ךיז ןעק'כ ןוא טמיילעג יװ ןענייז סיפ עניימ ,ּפָא רימ ךיז טסייר

 .ןריר טשינ

 ? םלוע תיב רעד זיא ואוו ?ָאד ךיא ןיב ואוו

 : דליב םַאזיורג ַא ךיז טקעלּפטנַא ןגיוא עניימ רַאפ

 ןייק ,תובצמ ןופ רכז ןייק .רעדלעפ עטיינשרַאפ ,עטסוּפ ,עגנַאל ייווצ

 ...תומהב ךעלטימעג ךיז ןעשזָארב סנעטייוורעדנופ ...םירבק ןופ רכז

 ,.. םיריזח

 !!!יוא !יוא

 ךיא קנעדעג ,דנַאטשוצ-טעלּפ-רעניה ַא ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא גנַאל יו

 ןופ ךעלעדנייטש עניילק ןבילקעגפיונוצ ךיא בָאה קיניזטסואווַאבמוא ,טשינ

 ...סענעשעק יד ןיא טגיילעג ייז ןוא םלוע-תיב רענדָארג ןופ רעדלעפ עטסיוו יד

 ? תובצמ יד ןעמוקעגניהַא ןענייז ואוו :קנַאדעג רעד טצילבעג רימ טָאה ּפָאק ןיא

 -רָאקעגנייא יד טימ ךאלמ םעד ןופ הבצמ יד ? ס'להוא יד ? סמואעלָאזאמ יד

 ?הבצמ סנטַאט ןיימ ? סודיינ בייל ןופ רבק ןפיוא ,לגילפ עטעשט

 ...ןינעל ...ןילַאטס ןופ ןעוטַאטס יד ...?טינַארג רעצרַאװש רעד

 טלעטשעגרעטנוא ןוא ןעמונעג סע טָאה'מ ןענַאװ ןופ רָאלק רימ טרעוו'ס

 וצ ןביוהעגנָא בָאה'כ ...סרעגיז עסיורג יד ןופ סיפ-עוטַאטס יד רעטנוא

 :שירעטסיה ןעיירש

 ...אבר הימש שדקתיו לדגתי --

 לרעב ...לדיפ ןטימ לדיא !!!ןעגניז !ןעגניז ךיוא ליוו'כ 1! ןיינ ! ןיינ

 ,..סַאג ןטימ ןפיוא לדיל ַא רימ עשז-טליּפש .. .סַאב ןטימ

 ,..!בוטילזמ ,הלכ-ןתח -- יוא ,יוא ,יוא ...,!בוט-לזמ ,הלכ-ןתח

 יל

 זיא יז .ןירעטײלגַאב ןיימ רימ ףיוא טרַאװעג ןיוש טָאה לעטָאה םייב
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 ,גנומיטשוצ ריא ןָא לעטָאה ןופ ןײגוצקעװַא טגַאװעג בָאה'כ סָאװ ןגױצעגנָא

 ליוו'כ --- ריא ייב ךיז ךיא טעב --- !לַאזקָאװ םוצ קירוצ ךימ טריפ --

 !ענדָארג ןזָאלרַאפ טנייה ךָאנ

 : טעשטרובעג טָאה ,לַאזקָאװ םוצ טריפעג זנוא טָאה סָאװ ,רעפָאש רעד

 טייטשרַאפ רע ...1 שיסור ןייק טשינ ןעק ןוא ענדָארג ןיא ןריובעג ---

 ירעמַא ןַא . . .ןָאיּפש רענַאקירעמַא ןַא זיא רע ...ןדער רימ סָאװ טוג ץנַאג

 ...רעצעה-המחלמ רענַאק

 ,טרינגיזער ,טרענייטשרַאפ יוװ ןסעזעג ןיב ךיא

 דליש ַא ןוימד ןיימ ןיא סױרַא םיצולּפ טבעווש ,לַאזקָאװ םוצ קידנעמוקוצ

 "!ןייר-ןדוי --- ָאנדָארג; : טפירשפיוא ןטימ

 ,קישטנַאדָאמעשט ןיימ ןרידיווער טייל-רעטילימ ,ןרָאטקעּפסניא

 ןופ רענייא ךימ טגערפ -- ?ענדָארג ןופ ןעמונעגטימ סעּפע טסָאה ---

 ,ןרָאטקעּפסניא יד
 !ָאי --

 ? סָאװ ---

 ! ךעלעדנייטש --

 ? ךעלעדנייטש ---

 ,םלוע-תיב ןופ ,ָאי --

 ? ייז וטספרַאד סָאװ וצ ---

 ואוו םלוע-תיב ןבורח ןופ ןוא טָאטשיןריובעג ןיימ ןופ קנעדנָא םוצ ---

 ...רבק סנטַאט ןיימ ןענופעג ךיוא ךיז טָאה'ס

 טפור -- !דנַאל רעזנוא ןופ רענייטש ןריפוצסיורַא ץעזעג ןגעק זיא'ס --

 !רעהַא ייז ביג -- טייל-רעטילימ יד ןופ רענייא ּפָא ךיז

 -- סױרַא ךיא ץַאלּפ -- !ןבעגקירוצ טשינ ךעלעדנייטש יד לעוו'כ ---

 "ירב עניימ ןענייז ךעלעדנייטש יד !טליװ ריא סָאװ רימ טימ ןָאט טנעק ריא

 רעדירב ,עמַאמ-עטַאט ןופ ןבילברַאפ רימ זיא'ס סָאװ ץלַא זיא'ס !ןטנַאיל

 ןיימ ,טנגוי ןיימ ,החּפשמ ןיימ ,ךעלרעדניק ערעייז ןופ ,רעטסעווש ןוא

 טקנעש ,תונמחר טָאה ,ךייא טעב'כ .הליהק רענדָארג רעקילייה רעד ןופ ,םייה

 !ךעלעדנייטש יד רימ

 --- ןַאמ-רעטילימ ַא רימ ףיוא ךיז טמערַאילעצ -- ! ץעזעג ןגעק זיא'ס --

 ! רעהַא ייז ביג

 זַא ךָאד טסעז --- רָאטקעּפסניא ןַא טלמרומ -- !ןעמענ ייז רע לָאז --

 -טימ ייז ליוו רע : םיא גָאז ...ךעלרעפעג טשינ ...ןבעל ןיא םיא טייג'ס

 !ןעמענטימ ייז רע לָאז -- ןעמענ
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 סָאװ ןָאגַאװ םענרעצליה םעד ןופ ךעלּפערט יד ףיוא ףיױרַא רעטעלק ךיא

 ןוא קישטנַאדָאמעשט ןיימ קעװַא לעטש'כ .ץענערג רעד וצ ןריפ ךימ ףרַאד

 .ןצעזקעװַא ךיז ליוו'כ

 עטנּפָאװַאב ייוצ ריא רעטניה ןוא ,ןירעטײלגַאב ןיימ ןָא טמוק דלַאב

 ,סענַאגַאנ טימ ןטַאדלָאס

 ןזעוו ןייק טשינ ךַאמ -- יז טלעפַאב -- !ךעלעדנייטש יד רימ ביג --

 ! רעהַא ייז ביג !ןיוש ןוא טשינ רָאט'מ ! ןופרעד

 ,ךעלעדנייטש עניימ ןעמונעגוצ ןבָאה ייז

 ךיז ךיא זָאל ,רעטּפעשעגסיױא ןַא . . .ןָאגַאװ ןיא ןיילַא ןבילבעג ןיב ךיא

 ,טנעה יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ּפָאק םעד .קנַאב רענרעצליה רעד ףיוא רעטנורַא

 ...ךעלעדנייטש עניימ ךיא ןייווַאב

 קירוצ ,*דנַאל-סמענייק; ךרוד ,ךימ טריפ'ס ...ןריר ךיז טמענ ןַאב יד

 ...ןיירַא טלעוו רעד ןיא



 1 לטיפַאק

 2 לטיּפַאק

 3 לטיֿפַאק

 4 לטיּפַאק

 5 לטיפַאק

 6 לטיפַאק

 7 לטיפַאק

 8 לטיפַאק

 9 לטיֿפַאק

 דנַאב ןטשרע ןופ טלַאהניא

 1 1960 ,ץרעמ ,עשרַאװ
 רָאדַאסַאבמַא רעד

 טסַאג-הכולמ ַא

 26 ענדָארג
 ןעמונעג ןטַאט םעד טָאה עמַאמ ןיימ
 עמַאמ ןיימ

 עלעטלעוו סטָאג
 ארוק-לעב רעד עטַאט ןיימ

 51 יוקותמ רדח ,,

 ףךיא ןוא עקטָאמ ,עקווַאלס

 4 . עבָארּפ ףיוא םינזח

 72 לוש עטלַאק יד
 רעכערב-ןביוש ַא
 ןַאמעינ רעד

 7 ענדָארג ןייק רָאֿפ ךיא
 קָאטסילַאיב
 "קסיבָא , רעד

 לוולעוו רעדורב ןיימ

 עקלָאקָאס ןיא
 עמרוט רענדָארג
 הריש-תבש

 "עינַאדיוװס , יד

 ײּפַאטע;} רעד

 12 קריצ סי'וװַָארוד
 ןוכשמ ַא רַאפ רעגייז ַא

 120 --. עקשַאירַאמ רעטסעווש ןיימ
 ןינק-תלבק ַא

 139 טסַאּפערק רענזַארג רעד
 דירי ןפיױא
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 10 לטיפַאק

 11 לטיפַאק

 12 לטיפַאק

 13 לטיפַאק

 14 לטיֿפַאק

 15 לטיפַאק

 16 לטיפַאק

 17 לטיפַאק

 18 לטיֿפַאק

 19 לטיֿפַאק

 20 לטיֿפַאק

 21 לטיפַאק

 22 לטיפַאק

 טָאטש ןיא טסַאג ַא

 ןלָארטסַאג ס'קיזוג
 טויבעד-רעטַאעט רעטשרע ןיימ

 1914 ,טסוגיוא רעטשרע

 סעצנעשזעב
 טרעצנָאק רעטשרע ןיימ

 קטסנימ

 עקווָארַאמָאק רעיינ ףיוא

 תבש ףיוא חרוא ןַא

 יסעקינעלּפ ,, עשיכיירטסע

 םיײהַא רַאֿפ ךיא

 ענדָארג ןיא קירוצ
 רעטסעקרָא רענרַאשזָאּפ רעד
 הוצמ-רב ןיימ

 ךןענערג רעד ףיוא

 עיצַאֿפוקַא עשטייד

 ןָא טייג ןבעל סָאד

 המחלמ זיא המחלמ

 טעברַא-גנַאװצ ףיוא

 רעטַאעט ןוא דרע ,למיה

 עפורט-רעדניק ַא
 לקניֿפ ןועמש

 "הרותה רעש ,, הבישי יד

 ייעלעזיירב, ַא

 עפורט רענליוו יד

 רעטכעלעג ןופ ךיז טעשטַאק'מ

 ךיא ןוא עילחר

 שינערעקרעביא-טלעוו יד

 ןקַאילָאּפ יד

 רעטילימ ןשיליוּפ ןיא

 קעשַאטס רעליש ןיימ
 יקסדוסליּפ ףעזוי

 תועידי רענדָארג

149 

158 

14 

228 

243 

252 

208 

296 

215 

21 

38 

244 
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 23 לטיֿפַאק

 24 לטיּפַאק

 25 לטיפַאק

 26 לטיֿפַאק

 27 לטיפַאק

 28 לטיּפַאק

 29 לטיּפַאק

 30 לטיֿפַאק

 31 לטיפַאק

 32 לטיפַאק

 33 לטיּפַאק

 רדס רעטשרע רעד

 לָאטיּפש ןשירעטילימ ןיא

 ארַאה סעמַאמ ַא
 ָאקצטיא לרענייגיצ רעד

 ןסָאריּפַאּפ

 ! ןעוועג ליטש גנַאל ןיוש

 !ַאינָארב רעטסעווש,,

 ! שטשַָאנשטַאב

 דלַאג רַאֿפ צלַאז

 תועידי רענדָארג
 ךיז טיירד עלעדער סָאד

 טניירפ ןיימ לידוד

 1920 ,ילוי רעט5

 1920 ,טסוגיוא רעט0
 עשרַאװ ןיא קירוצ

 ןליוּפ ןיא רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעד

 קרַאייוינ ןייק קירוצ ענווַאק ןופ

 ןגעמרַאפ ןיימ
 זנַאלָאה ,םַאדרעטָאר

 דנַאלָאה ןיא עזָאלמייה טימ
 ...טינ ךָאנ טסרָאפ ,טנוזעג טינ ךָאנ ייֵז

 דנַאלייא-סילע

 ןעמַאזקע רעטשרע ןיימ
 טנעמוקָאד ַא
 עשרַאװ ןיא קיטנוז ַא

 .....י* םכולע-םולש רעטשרע ןיימ
 .ר .ַא ,74 שטנערב רענדָארג

 ןָאיני-ןרָאיטקַא עשידיא
 ןיקסוג ןבואר
 רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס
 ןעמַאזקע רעטייווצ ןיימ

7223 

281 

206 

204 

221 

35 

257 

206 

194 

500 

528 

52 



724 

 34 לטיֿפַאק

 35 לטיּפַאק

 36 לטיפַאק

 37 לטיֿפַאק

 38 לטיפַאק

 39 לטיּפַאק

 40 לטיֿפַאק

 עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט
 בושי רעשידיא רעד

 טירטפיוא רעטשרע ןיימ

 שילעּפַאק רעד

 ָאלאֿפָאב ןוא טיורטעד

 ! קיװעשלָאב

 החּפשמ-ןַאמשיילפ יד

 ןסעיּפ עטסנרע
 סעיצקַארטַא-ײײרַאטס,,

 ימע-ןב בקעי
 יקסוװעשַאמָאט יסעב

 טנווָא-ןרע ןַא

 ןַאמשיילפ ינעשוד

 םיאנת עניימ

 ילַאיָאר עּפַאק,, ןיא

 ס'רעדנעלָאה יד

 עדַאנַאק ,לָאערטנַאמ
 סקיטשרענַָאד עשירַארעטיל

 ןַאמסדנַאל רענדָארג ַא

 גרובנעדלָאג לעומעס

 הבוט-הצע ןַא

 טרעבליז ַאזיל ןוא בקעי
 גרעבדלָאג ןוא סבָאקיישזד

 קנַאלב ןָאעל

 עניב רעד ףיוא הנותח ַא

 עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל

 ײװיזָאק רעקידנעגניז ,, רעד

 עינרָאּפילַאק ןייק געוו ןפיוא

 רעבמעצעד ןיא רעמוז
 טייצ ןיא חבוט-הצע ןַא

 ןוז ןיימ עלעקנַאי

 תירב רעד

50 

588 

609 

19 

60 

34 

606 



 דנַאב ןטשרע םעד טעוװ ןפורּפָאיעסערּפ

 ןופ ןרָאװעג טּפאכראפ ןיב ךיא ... ."רעטאעט שידיא טימ טלעװ רעד םורַא צזייר א;

 -ישט יד ןופ ךיוא ןוא רבחמ םעד ןופ ןושל ןשיטַאמָאידיא ןוא ןכעלמיטסקלָאפ ןכייר םעד

 טימ ,טנַאלַאט ןשירעליײצרעד טיִמ ןבירשעג זיא סע . . . ןבצל ןייז ןופ ןדָאזיּפע עװַאק
 י . י ןענעײל וצ היחמ א זיא סע סָאװ ,שידיא ןכעלמיטסקלָאפ םענייר א טימ ןוא רָאמוה

 ןפיוא ריגיינ סיורג טימ ךיא טרַאװ ,ןטייז 689 יד ןופ לטייז עטצפל סָאד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ...דנַאב ןטייוװצ

 "םטרעוורָאפ , ,קעטָאלמ ףסוי
 ט2 א 4

 -סנבעל ןייז רעבָא ,שיפַארגָאיבָאטױא לכ-םדוק עקַאט זיא ךוב סוװָאקָאלבַאי ןַאמרעה .. .

 ןַא טימ ,ןבעל-סקלָאפ ןשידיא ןופ עװנַאק רערעטיירב א ףיוא טבעװעגסיוא זיא גנורעדליש

 ןייז . . . ןשטנעמ ןשידיא םעד ןופ ַאּפמעט םוצ רעיוא ןא טימ ןוא הביבס רעד רַאפ גיוא

 ןקערש טשינ ךיז טפרַאד ריא . . . קידלדורּפש ןוא קידרעדַאי ,ךעלמיטסקלָאפ זיא שידיא
 ךיז טנעייל סע לייװ ? סָאװרַאפ ריא טסיײװ ןוא ,דנַאב ןטשרע םעד ןופ ןטייז 689 יד רַאפ

 ..יגנונַאּפש טימ ןוא טכייל ןטלעז

 ?לַאנרושז"ןנרָאמ-נָאט , ,ןילדרעווס .נ .רד
 א ַ* 3

 זיא סָאװ ךוב א .רעליּפשיוש ןשידיא ַא ןופ עטכישעג:סנבעל עקידנּפַאכרַאפ ַא ...

 ,טבעלעגכרוד טָאה רבחמ רעד . . . ןטקעפע עשיטאמַארד טימ טעװעקיּפעגנָא ןוא דנרעלַאב

 טָאה שינעעשעג עדעי ,שטנעמ רעדעי ןוא ,םורַא טפול יד ךיז ןיא טּפַאזעגניײא ,טליפעגכרוד

 גיוא ןייז ןיא ךיוא רָאנ ,זָאלצענערג זיא סָאװ ,ןורכז ןייז ןיא זיולב טשינ טצירקעגנייא ךיז

 .+ רעיוא ןוא

 "טייהיירפ-ןגרָאמ , ,שטנור .י
 3 א 3

 טימ ךיז טצונַאב רע . . , ןלייצרעד וצ סָאװ טָאה ןוא ןלייצרעד ןעק ווָאקָאלבַאי ...

 סָאװ ןכאז ךס ַא ."קעב-שעלפ, ןפורעגנָא יז טרעװ טלעװ-םליפ רעד ןיא סָאװ קינכעט ַא

 צג טעװ סצ .טרעװ ןכעלטכישעג:רוטלוק םענײמעגלַא ןַא ןבָאה טריסקיפרַאפ ווָאקָאלבַאי

 ןטייװצ ןפיוא דלודעגמוא טימ ןטרַאװ רימ .ןגינעגרַאפ ןוא סערעטניא טימ ןרעוו טנעייל
 ...דנַאב

 סערייא-סָאנעוב ,"עסערּפ יד , ,שטיוװַאסַאנָאי קחצי

 -ָאנעפ ,םזיוויטקעיבָא ןוא טנַאלַאט ןשיטסירטעלעב טימ ןבירשעג ,שודגו אלמ ךוב ַא ,,,
 טוג ַא ןוא רָאמוה ךס א ךיוא רע טגָאמרַאפ םעד וצ .רבחמ םעד ןופ .ןורכז רעד זיא לַאנעמ

 רעקילדנעצ ןפרָאװעצ ןענייז ןטייז 700 וצ בורק ןופ הטש םעד ףיוא .. .גיױא-עיצַאװרעסבָא
 ...צעטכישעג -רוטלוק רעשידיא רעד וצ רעייטשייב רעסיורג א . . . ןלעװָאנ עקיסַאלקטשרע

 ?ארשי ,"סעיינ עטצעל, ,ץונוי ,צ
 לא 5 א

 ,ןילַא ןװָאקָאלבַאי ןופ ,ןבירשעג זיא'ס .ןטייז רעטרעדנוה ליפ טימ ךוב קיזיר ַא . .
 א ...גָאלַאיד ןקידעבעל ךס א טימ :ךַארּפש רעשירעדליב ,רעקיסילפ ןוא רעטכייל ַא טימ
 -טגנָא טוג ןוא עקידעבעל עלַא ןשיװצ . . . ןטלַאטשעג עװַאקישט ןוא עלופרילָאק ןופ ללש
 . . . צטסקיטכיװ עמַאס יד וצ ךוב סוָאקָאלבַאי ןאמרעה טרעהעג ,רעכיב-תודע ענעבירש
 ...םענרַאפ ןשירעלטסניק ןופ קרעװ שיטנעטיוא ןַא

 זירַאּפ ,"עמיטש רעזדנוא, ,ןַאמלוש םחרבא

225 
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 -םדוק טשטנעבעג זיא וָאקָאלבַאי . . . רעדעפ רעשירעלטסניק ַא טימ רעליּפשיוש א . .,
 עטסדנימ יד ףיוא טּפַאכ סָאװ ,גיוא ףרַאש א טימ ,ןורכז ןכעלטנייוועגרעסיוא ןַא טימ לכ
 טימ רקיע רעד ןוא רָאמוה רַאפ שוח ַא טימ ;ןענױשרַאּפ עטרעדלישעג ענייז ןופ ןלַאטעד
 ...!ןביירש ןעק רע : טגָאזעג טושפ .רעדעפ רעטשטנעבעג א

 "טפנוקוצ , ,טָאימע לארשי
3 3 4 

 טָאה רעװ ! ןטייז 700 ץּפַאנק -- ךוב סװָאקָאלבַאי ןַאמרעה ףיוא קוק ַא ביג ךיא ,..
 טשינ ךיז ריא טנעק ,ךעלטעלב יד ןשימ וצ ןָא טביוה ריא רעבָא רָאנ יו ? םעד וצ חוכ
 .. םעטָא ןטּפַאכרַאפ א טימ ךוב סָאד טגנילש ריא ןוא ןסײרּפָא

 "ןבעל ןוא רוטלוק, ,ןָאסנערעּפ .מ
5 = 6 

 רעזדנוא ןופ ןבעל שידי קיטש א . . . ךוב-סנבעל ןוא-רעטאעט קיטכערפ א ...,
 . . . רערעדליש ןקיסַאלקטשרע ןא רַאפ ןזיװעגסױרַא ָאד ךיז טָאה רבחמ רעד . . . טייצ
 שממ ךיז ןעק ןעמ . ... קיטרַאנגײא ןוא שירעלעטשטפירש זיא קרעװ ןייז ןופ םרָאפ יד
 סװָאקָאלבַאי .עיפַארגָאיב רעד ןופ דלעה םעד ןופ ןעגנובעלרעביא יד ןופ ןסײרּפָא טשינ
 יד ,רעלטסניק-עגיב ןשידיי א ןופ ןבירשעג ךוב עטסקרַאטש סָאד רשפא זיא ךוב-רעטַאעט
 ,..ןטייוװצ ןפיוא גנוטרַאװרעד סױרַא טפור דנַאב ןטשרע ןופ גנורעבױצַאב

 אקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,ןייטשניבור השמ

8 * 4 

 רעקיסילפ א טימ רעביירש רעטבַאנַאב א יװ ָאד ךיז טקעלּפטנַא וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה
 -נַאפעג, רעמענעגנָא ןיא רענעייל ענייז ןטלַאה וצ יװ טסייו רע .ןעּפ רעקידװעגלָאפ ןוא
 -ןשירפרעד טימ טלקנירּפשַאב ןוא !שיקלָאפ ,קידנרעק זיא ןושל שידיי ןייז ...*טפַאשנעג

 רעד ןיא טרָא ןקידובכב א ןעמענרַאפ ,קפס ןָא ,טעװ קרעװ סוװָאקָאלבַאי . . . רָאמוה ןקיד
 ...רוטארעטיל-רעטַאעט רעשידיי

 "ןעגנולמַאז , ,דירפ .י
 * טג 6

 . . . דנַאב רעטשרע רעד טשרע זיא סָאד ןוא ,ןטייז 689 ןופ ךוב סיורג ַא זיא סע ..;
 ךַארּפש יד . . . ןדָאזיּפע טיול ןבירשעג זיא סע ,טנַאסערעטניא ,גנירג ךיז טנעייל ךוב סָאד
 ...צכעלדליב ַא ןוא ערָאלק ַא ,עכעלמיטסקלָאפ ַא זיא

 "עמיטש רעטעברַא עיירפ, ,רעלדנַאס .פ
 ט ִ* ט2

 ןוא ןשטנעמ ,ןכַאז ןעמענוצפיוא שוח רעדנוזַאב ַא טימ ןעקנַאשַאב זיא וװָאקָאלבַאי ...
 ,ךַארּפש-קלָאפ רעלופרילָאק ,רעקידנרעק א ןיא רע טביירש ןביירש ןוא .. .ןטלַאטשעג
 ...םעטָא ןטּפַאחרַאפ א טימ ךוב סָאד עקַאט ךיז טנעייל

 לארשי ,"טַאלב-סקלָאפ,
 4 + ט

 קינָארכ-עילימַאפ ןייז ,תונורכז ענייז ווָאקָאלבַאי טבעװ עװנַאק רענדָארג רעד ףיוא . ..
 רעד וצ טנעמוקָאד רעלופטרעװ ַא ,רעייטשוצ רעבושח ַא . . . ןדָאזיּפע-רעטַאעט ענייז ןוא
 ...טלעװ רעד םורַא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןוא ענדָארג ןופ עטכישעג

 סערייא-סָאנעוב ,"ןעגנַאלקּפָא רענדָארנ, ,סמער אינַאפ

 .ןצ ןדגעװ ךיז דנַאב ןטײװב ןוא ןטשרע ןגעװ עיצַאמרַאפויא רַאפ

 הפתאואא צתמוסאסוזז
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